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Sslendflir málshættir, fafnadit, Útvaldir ég Í frafs 

tofsröð færðir af Dr. Gdeving, að}. 

S ótti á lt 

Þefsi litli viðbætir et tíndut fatmatt 

1) út níálsbátta fafni, fem ég á, og Eallað éi 

Ádagiologicon Islandicum í 4. blaða broti; fétt 

eg það, fytit tmilligaungu Géta Arnórs Hrnafons 

ár á Bertftöðum, til láns bjá Teiigdafaðut bans 

Séra Birni í Hólftaðablíð, óg lét ég fttifa það 

tippi fylgdi því éingi fótmáli, et ftá því ftýtdi, - 

bveinig það Væti undirtómið, ög við fyritfputtt 

mína ut það, vat þefs getið til, áð Það sundi 

vera málsbátta fafn Séra Kýólfs á DMollumj. 

áutið af jóni HÚtnafyni; $ólaftóls Öecönomufi. 

fr það þá eptir Þefsu bið farna ög hefnt et bif. 

14 í föttiála bíná ptentaða thálsháttá fafn8, ög áð 

því leiti það béfit vérið áufið áf áðutnefndunt 

hanni, á það áð vetá foru tegundat óg það, et 

2%ssessót 25, Btróndal beit átt óg detta Mit: - 

aðut 2. Tborftéinfón befit unbit bændur 

baft, ög út bvetju bánn befit bætt toðfrum áls: 

bétturi í orðskviða fafn Þrófafts Séta Griðmind 

ár á Gtaðatftaðy áðut þáð væti prentað (fjá áður: 

hefnðan formála blf. 17). Af því, fein hú et fagt, 

- má fjá, áð áttað eins málshátta fafit, óg mitt et; 

béfie verið hótað, Þegat hið ptentaða ovðskviða fafit 
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var famið. Allt fyrir Það befi eg þó í mínu 

Ádagiologico fundið eEEi allfáa málshætti, þvarra 

vant er í hinu prentaða, nema ef Þeir bafa dulift 

þar fyrir mér, af því þeir byrji þar aðtuvífi, 

en Í mínu. 

2) Ut noffrum málsháttum á lausum blöðum, 

fem eg féff að líni hjá Séra Jóbanni Thóm: 

ásfyniy Þegar bann var hér í {Eóla; hafði þeim 

fafnad faðir bans, Thómas Stúdent á Ásteirsá. 

3) Ur tveimur málshbátta fafnum frá Séra ÍE. 

Thorlacius á Saurbæ; var annad þeirra ófullt, 

og náði, eptir því fem mig minnir, annadbvett 

fram í >) eta lítið eitt lengra. 

4) Ut Sotntvævis broti, fet SEólaBennati Sv. 

Er tilfen léði mér, hafði það verið frifad upp út 

ftinnbót Þeirri, fem Snorra Æðda er Á, og et 

fEinnbóðar þeirrar getið í Sornm. S. 11. B. form. 

blf. 8. 3 því Evæði eru ýmfir málshættir. 

5) Ut nokfrum málsbátta Evæðum fem eg á: a) 

„úr Evæði Séra Bjarna Gifsurarfonat með 

Þefsari fyrirfagn, „Sannmæli mottur fróðra 

manna“. Kvæðið fjálft byrjar þannig: róður: 

jarðar mélin bið, margir náðu forðum tiðp 

fróðir menn að fegra Þbefi, o. f. frv. 3 því 

eru 48 erindi. Þar fann eg notEra málshætti, fen 

áður voru óteFnir. b. út orðsfviða Elasay fem 

Þrófaftur Séra Guðmundur var áður búinn að 

tína út. Þar fann eg þó noEEra málshætti, fem 

efti ftanda í binu prentaða orðstviða fafni. ec) úr 

margum gömlum Bæmifagu Evæbum með viðlag: 

vm, og er optaft einbvarr málshættur í viðlagon: 

um. ávert bafundur Dæmifagu <Evæða Þefsara et, 

veit eg efti, því það vantaði framan við bóina, 

fem Þau eru á, og fremftu blaðin af Því, fem til 

var, vott fvo totin og illa læsileg, að eg gat með 

naumindum fttifað Þau upp. Æ fomu bók eru: 
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noEtur fleiri Evæði, til að mynda Harnarós, þab 

eru allmargir Salómons Drdstviðir, úngdóminum 

tíl gagns: Bókina fet ég bjá Séra Þáli Ærlendse 

fyni, Prefti til Sofs og Millabæart þínga. 

6) ir fornfagum; en þar voru mér litlar leifar 

eptirftifðar af þeim, er {litu bafa fafnað á und: 

ars mér. 

7) Ure hinum fornu íslendftu og motftu lagum, 

Ær eBti hefir fá, er málsháttum vill fafna, þar um 

auðugan garð ab gtefja. 

"frú er ftuttlega á það vitið, að bve mitlu 

leiti málsbútta vidbætir þefsi er tíndur faman úr 

því, fem aðrir hafa titað eptir fig látið. Æn þefss 

utan er tínt, og það eEEi fvo lítið 

8) 1iv baglegu máli, eintum úr Þingeyarfý{lu, 

-meft úr Reykjadal og ÆÐaldal, og þar næft úr 

því, fen beytt hefi bér á Mlptanefi, hvorttveggja 

til innan og utanfveitat manna. 

ÆEEi allfáa málshætti hefi eg telið af þeim, 

fem ftanda í binu prentaða Órbstviða (efni, att: 

aðbvatt af því eg hefi beytt þí aðruvífi, en þar 

ftenduv, eða Þeir voru fvo í þeim fafnum , fen eg 

hafði, eða þeir hafa berfýnilega verid aflagaðir í fofnz 

um þeim, fem bið prentaða ergjatt eptir. Mebar 

íslendfEt málshátta fafn er haft í ftafrofstað (og í henni 

þarf það að vera, meðan verið et að auEa það 

fmám faman, fvo fljótlega verði fundið, hvad áður 

er Eomið), verður varla. hjá því Eomift, að hafa 

fuma málshætti tvifvar eða þÞrifvar, af því þeir 

eru Látnir byrja ýmislega í ýmsu bérsbum; þeg: 

at nú einn eða annar eBi finnur einþvatn máls: 

Þétt byrja, eins og bann befir vanift, leiðift bann 

auðveldlega til ad bugfa, að bann vanti í fafnið, 

þó bann ftandi þar. 

Þó það bafi verið vilji minn, að velja það, 

s 

fen mér fannft einna nýtilegaft, í málshátta viðr 
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hæti þenna, út því fem eg bafdi tínt faman, finn 

eg famt, að fumt af því, fem bér ftendur, er held: 

ve til magutt og bvarsdagsleat, þótt þa beri á fér 

málsháttar fvip, og að fumt má fremur beita máls: 

báttarlegir talsbættir, gamanyrðdi, beilræði, eða ann: 

ab því um líðt. Æn af því efti er fvo audgert, 

ad fEilja mjag grómt bið laBata frá ehu betra, ár 

þefs. notuð af því, fem nýtanda er, fópift burt 

áfamt því, fem vel mátti mifsa fia; þá vildi eg 

eldur balda toftrn af því eptir, fem léttvægt et, 

en mifsa til muna af því, fet gagtt et ab, 

æð endingu vil eg geta þefa, þvad noðErat 

ffammftafanir eiga að merkja. Þ, þýtir bið prent: 

aða Ördsfvidi fafn; S, fornEvæðisbrot (fjá Á bér 

ad framan); S, fannmæli fróðra manna (fjá 5 a); 

Ð/ væmisfagutvædi (fjá S Ee); Ö) ordstvibaklafi 

(fiá 5 b). 



A, | 

a fáu Eann heimífur hóf (fátt Fann b. b., p), 

á grannvittum græbir ídngari meft. 

á byggni er þeim þarf, fem bamíngjan et frábverf, 

á meðan einn er Óhefndur, er þann óffembur, 

á fiyu feitift ei fóðurpenfngur. 

á ffatnmri. fund ffípaft veður Í lopti, 

að efnum (fínu) er beft að btía. 

að fleftu má eitthvað finna. ; 

ab því fpye veturinn, hvað fumarið aflar, 

aðgætni er eingi Þrætni. . 

af ávertinum Þeffift -eifin. 

af bjórum verða biffjur (éðurætnar, 

af illum brunni femur dbreint vatn 

af illum jafaan íllð er von, 

af thér marfa eg. Morgan. 

af mggtu ffal mat hafa 

af fefnafta bifar Eemur gjatna fyrfti púftut. 

af (að?) unnu verfi er Bægt að hvílaft, 

af vondum lÍsgum vetfna fiðir. ? 

af því læra bornin málið, o. {. fe. (þvf læra 6. tm, Þ) 

afl fylgir aldri. 

aldrei (fjaldan?) Gtegbft fóftra batni, 

aldrei bylft illfar til elli. 

aldrei er Bagi að bandi. 

aldrei et gaman að íllu, P 

aldrei er gott oflauttað, nema Ílt formi á móti (nema með illu, P). 
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aldrei er fvo gðbut útigdngur, að ei fé inni betra (aldrei 

var f. 80, Ð). R 

albrei er fvo leiður að ljúiga, að effi verði ljúfur til að trúa. 

aldrei er þýður óþjóba lýður. 

albrei fémur Þaðan „gott út, Ívar Ílt er inni fyrir. 

aldrei nær fá heilum eyri, er hálfan (alin) fyrirlítur. 

albref ffyldi flt auga gott fjá, 

albrei (aðrirt eingi)- veit, þvar manni mætir, 

- aldrei veit, nær nóg et, 

aldrei verður góður Erfibiffup af“ ofneytffumanni, 

aldrei verður tóa, trygd (fjá: fjaldan. v. t, fro) 

aldrei þetfft málugur maður. 

aldrei þifir ffafinu ffemm ab fér. 

aldur ftobar efti fyrir belmftu (a, ft. et heimffan), 

alla fér Guð: um fðir. 

allar erum vér Hðamg bætur Ceffjurnar giptaft vildu), 

allir (fleftiv, Þ) eru bændur til jóla, 

allir eru vinir, meðan vel gengur 

alli fara, þá feigðin Eallar. 

allir Bafa eitthvert {fap. 

allir Fettir ern fvartir Í myrfrinu. 

allír lágu á liði fénu, nema eg. fagði hann Etrblífinn. 

allir látaft ófvæntir í verinu (allir eru ógiptir í Xi) PD) 

allir ffutu að Baldri. 

„allir fpjá auðnulaufart, 

allir fogrudu eing og {d. 

allt ágæti á fér Óvin. 

allt ev audfeypt bjá lífinu. 

allt er betra, en berir aunglat, 

allt er Betra, en Drígdum að vera. 

alle er betft að ltfindum láta (verði, Þ), 

allt er gott við prúða (brúti, P) að ffiptaa 

allt ev gott það áeyfur. 

allt ev fafi hjá felveidi, 

allt ev fenn í fggu. 

allt ev til einbvorg. 

s 

St 



ollt er vel, fem vel ffipaft. 

allt er það vænt, fem vel et grænt. 

allt fæft fyrir pentnginn. 

alít heiður hundurinn þerra finn. 

allt oftar noffub. 

allt ffal fara faman Earl og „fýll, Gtutl. 4 þ. 52. bf. 

(var þó fleiri bæfur þafa „fýr“, eing og Fmí. 2, 1383 

10, 302); jál. fup. 158, blí. 274, „þat mun vera 

mafligaft, at fari faman farl of „fyll“. 

allt fýnift feigum fært. ð 

allt tefft, fem andið {fal verða, 

allt (allt ftundlegt, P) tefur enda um fiðir, 8. 

allt vinnur fannleifurinns það lýgur þú, fegir peningurinn. 

alít Þyfir“ elffunni báfríðt. 

alítjafnt vill Eerling hafa eitthvað fyrir fnúb finn. 

alltjafnt vita hundar, hvað Þeir hafa etið. 

altíð er augnaþjón. verfaþjófa verftur. 

altíð þrín. eitthvad við hvart fer. 

álnir hamla audigum að flýa, Ð. 

alvara fylgir hvgrju gamni (aðrir: sllu (óvorju) gamni 

fylgir noffur alvara). 

alvara og gaman eiga betft (illa, Ð) faman. 

annað er hanfiþugi, annað vorhugi.(fór. P, blf. 35). 

annan (aðra, Ð) tíð snnur (mið, 

annarð barn er fem úlf að frjó, $- 

„dt. fæðir auðfseipan. 

atþlæið er auðfendt hjá „ðrum féð. s 

auð er feigð vof (auðt er feigð forað, Ð3 et, „allt et 

feigs forad", Fofnigmál 11.) 

aubfend er ólyft (fulla. 

aubfendur er afninn á eyrunut, 

aubnæm er Óðygd. 

= auður blendir ættum guma. 

auður et þeimamanng fejó. 

audur ér voldugra Vinir 

augað gerir margan uppvfjan, 
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aumt ({Ð) er einlífi... 

aumur einatt irðir, það auðugut einffið virðir, 

B. 

Bágt er að Erybba fvo Evífinda Fjotið, að effi fé feimur af. . 

bágt er að troða tveimur ftóvutm Í einn fff. 

bágt er að vera beggja vinur og Báðum trúr (en Þ hn 

nbliúgur fFyldi beggja vinur“; og enn aptur: þögull 

ffyldi 6. yð Sl É 

bágt er blindum um fón. 

bágt er beimffum um byggindi. 

bágt er náttúrn að breyta, Ð. 

báng (bal, P) er búffapur. 

barn gefur Barng fvgt. - 

ber að fata Þrunni. 

berja ffal Garn til Batnaðar (áftar, Ð, fór. fr. Dí. helga 

E. fap. 120 og Ginf. 4, 250). 

Betra er að Beygja hafudið, en refa fíg upp undir, 

betra er að bíða góðð dagð, en Íreppa sl férar. 

etta er að biðja, en ftela, Ö, 

betra er að biðja fér til gagng, en féela fer til Ógagng 

(rdugt Í Ð, blf. 45). 

betra et. að bogna víð orð, ei Brefta víð bagg. 

betra ert að breyta vel, en beita vel. 

betra et að! depa með-fæmd, en lifa með ófæmb, 

þetta er að einþvar njóti, en eingi, 

þetra er að gángaft fyrir blíðu, en ftríbu. 

Þetta ev að gefa  óverðum, en brenna (nfl, það). 

Betra er að hafa á {Fafinu ffamt. 

-Þetya et ab feyra, en Draga (ufl. vagninn). 

Betra er að leifa, en rifta, ja 

betra er ad líða, en firíða. á 

Betra er að líða Órétt, en gjóta; 

betra ev að mæta lítlu ljúfu (góðu), em miflu illu, 

betra er að fjá með fjálfð {ínð augum, en Íafa annara 

fögujagn. 

“n 
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betra et að ftyðja, en ffeypa. # 

Getta ét,að tafa gjórðarmann, en gjóta fig að Bómara. 

Getra er að tafa hjá fjálfum fér, en sbrum. 

betra et að vera fátæfur, en hvarð manns óvinur. 

betra ev að vera meb fjgnðum, en fláum vínum, 

betra er að vera ófvæntur (ógiptur, P), en ílla fvæntur, 

bera et að vera afundaður, en aumfvaður (betra er að 

afunbaft, en aumEvaft af margum, Ð), 

Betta er „að vinna {ér til matar, en biðja. 

Betra er að Þegja, en Biðja aðra lattmúngar. 

betra et Darmfparad, en botnffafið, 

betra er Berfættum, en brófatlaugum að vera. 

Betra er blátt, en efti. 

Betra er brobdfviðið, en brendt. 

betra er Býrt:ad Eaupa, en til Bauðð ab fvelta, 

betra et gott hjarta, en hvatt fverð. 

Betra er hjá fjálfum {ér að tafa, en bróður finn biðja. 

Detta er þogg elffaranð, en fojð falðarang. 

Betra er flt, en efti par. 

Betva er fál í foti með fyrt og tó, en feitur Giti af floti 

úr fjanda Eló, 

betra er lán (betri er luffa, Þ), en (aung bein, 

Betra et matfveinn njóti, en eingi. 

betra et noffuð, en efti. 

Getta er feint Í góðu, en fnemma Í vondi, 

Betra et tvifvar mælt, en einufinni villt farið. 

betra et upphlaup Í lófa, en {fnata um háls. 

Betra et Þagað, en Þarflauft fagað (Þ. e. fagt; farna fem; 

Betri er þagn, en Þatflauð ræða), . 

beti er ávartur, en ára fjgld (jr. Þ). 

betri et Bardagi vinar, en blíða Óvínar, 

betri er einn "innan Ni en tveiy utan Byta (oðru. 

vífi Ð), 

betri ev einn fparaður, en hundrað til óþarfa eyððir 

betri er hálfur leifur, en efti. 

betri er heill, en hundrað marta. 
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Betri er litil fæmð, en mifil fg. 

Betri er lítill tveiníngur, en mifill forftíngur (sbruvíf Ð). 

betri er lítilð vefða von, en mifillar ffritu (otruvífi Ð, 

bg. 52). 

Betri er tdngeygður, en Blindur. 

Betri er ljáandi hyggni, en hamingja blind. 

betri er fígandi arður, en fntandi (Þáls bps. G., blé, 210. 

Betri er ffaði, en tllur ábati. 

betri er fú ei, fem Gognar,-en hin, fem töf 

betri er voðaelður í bæ, en illur: vani. 

- betri er þunnur Bjór, en Burt botn, O. 

Betri eru bið, en brádleg ráð. 

betft er að hætta hverjum leif, þá hærft gengur. 

betít er Það Ejat, fem beini er næft. 

Getur má guð fraptut, en fjálmargra Fjaptur 

betur mega (ráða) tveir, eit einn. 

betur -fFartar fullur viður, en fagur fyrtill. 

betur unir fugl í hreiðri fínn, en í gylltu búri. 

bepgdu frófinn, meðan járnið er heitt. 

bíðpnduyr eign byr, en bráðir andróða, S. Aler. tmifl 10 tap, 

biðlund figtar bræði. 

bil á milli heyra. 

bitur á beittan aungul. 

bleð fvo fállegginn, að grói annað finn. 

blíð orð hepta reiði. 

blind er eigin elffa, 

blind: ern feigð mannð ft. 

blindt er elffu augað. i 

blindt er Í atnarð brjóft ab geta. ; én 

bobífap get eg borið, en andfvgrum efti váðið (Sbr, p 

613. 56). 5 

bónfjálfar brotna fíft (eru ei brotnir, p). 

bót liggur til allð (fjá: bætur). 

bráða þgrf er meft að meta. 

brábandi gdfa fær þaff, en bíbandi óþgtt. 

beáðfengi vara fjalðan lengi. 

“ 



#4 

13 

brábfengur (ftnttur, Ð) et brullaupð frami, S. 

brádgeð er bernffan (barng lund), Smf. 6, 220. 

bráðgeð verða úngmenni, Smf. 6, 195. 

bráðri bón hæfir óbrátt fvar. 

bráður andi birtir annarð brjóft. 

brauð et batta matur 

bregðft fín manni ætlan opt (fama fem: ttargt fer sðruvífi 

en. ætlað er). 

bregður — at Þeim, er á lopt helður, S. ; 

bregður - þard. á venju, átta. Gn. 26 (fjá: fúg er 

f. á. v.) 

bref hafi fá, er beiðift (fjá: fá hefir rr fem 6.) 

brenna {fal tl Gattaðar; 

brígðul er fvenna áli, S. 

brigdult er lán, fem brothætt gler. 

brímar fyrir Barða. 

Brunngaungul fata femur opt brotin heim. 

Grögð eru ad, Þá barnið firnur. 

bú er betra, en bún, þó lítið fé, Sívam. 36. 37. (bú er 

betra, þó lítið fé, Ð, eind og í áívam.) 

búa verður, fem í (á) bæ er títt. 

býfn ffulu fátæmum mæta (br. Ð, blf. 55 og Smf. 5, 260). 

býfna {fal, að Betra verði, Fm. 10, 261 (býfna ffal til 

batnaðar, Ff. 5, 199). 

bæði verður að nýta létt og gott. 

bær fvo eitt húð, að þú fpillir ef áðrn, 

bætur liggja til alls (fjár bót). 

D. 

Dárar ern bjarfyrðtir (opt er bárínn Bjarftæltur, P). 

bauðar ern Baudð manng fafir, (sðruvífi ÞP). 

baubínn er þrím Fær, fem þamfngjan er mótbær (otruvtfi PD). 

dauðir eru Bdinð (bands manns) vínit, (oðruvifi P}, 

tóttir fer gjarna { móðurferf (fór, P, Gí. 61), 

dramb vill láta Brottna (ét '. 

dregur fjót til fín, = 
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brepmir fofn. um braf, og Ferlíngu um finn frófftaf. 

brjúgir verða mér Bublararnir, fagdi ofurfatlinn. 

dropinn holar þarðar fteirt. 

brýgft ér Það, fet Drottinn. gefur. 

búgandi Eonu Éanpir eingi ófðýrt. 

bugir, méðan (Þegar) á tánum tollir. 

byggva Þjóunftu launa fáir, fem verbt ér (ábruvtfi p). 

tælla et að btaga, ef hálft blöftir, Sóftbt. f. meiri, Ea 

17 (— ef að hálfu hleypur, Þ). 

bælt ér á auðar að ljúga, 

E, 

Ef eigu járn í eldi þrenn, eittþuðrt eirva brenn (þ.e, 

brennir. WÚbriri ef þrjú járn eru í eldi fénn, eitthvert 

þeirra brenn). 

ef efti ér vísititn, Þá et efti berið. 

efnalauð ótfar eingi,- Þó vildi. 

ég á hvarfi fríða Eóni, né feitt Ejat í vót. 

eg ér thifilvirfur { ffotponum, fagbi ávíldræfut. 

ég efi nóg úr þeim belg bafað. 

ég fagði um fáð, en þú fvaraðir im villibráð. 

ég virði ab vettugi, þvað þumbutinn gjórit, ef þann bítui 

mfg ét. 

eigi leyna atigit, ef aim Éona thanni, Gunnl. Órmóta fap: 

11, blf. 149. 

éfgin elffa (nfl. ér) atmatð Batirt. 

éigingient hvílir efft á beð, en áftin leggft til fóta, 

eigingjarn ér ölluni Óffíldiir. 

étgingjarh finnur. þvðrgi frændilt, 

ein et ugla á fvifti.- 

ein naðta þéldur annari f ffefjurti. 

einþvgrntíma femut fá Bagtir, að Eýrin Þarf hala find Við: 

einn bít gjórít annan leftætan (fór. þ). 

einn etur þétta, atmað bitt, théð því móti vínnft allt iipp. 

einn glópur Fann -méira að Ýpyrja, en tí vitrir fái Út leyft. 

einBEvenur alfra þuftat, 8. - 
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einn plægiv, annar fær (þ.e. {áir), þriðji veit ei hvor 

það fær (jót. Þ, 6lf. 85). 

einn tángfengíun eydir tíu téttfengnum. 

einnig verður að afla þelð, fer illa {Fal eybaft, 

einð og ábótinn, Danfa múnfatnir, 

eing og þinn gamíi frabbí {fríður fyrir, fríður hinn úngi 

á eptir. 

einð og þú beilfar abrum, ávarpa aðrir þig. 

eitt barn et fem effi neitt, tvs fem tíu. 

eitt Blíðyrði eptir marg ftríðyrdi. 

eitt er að gjata orð af fér, annað ab Bera tmeftur. 

eitt hár burtu gjatir ánnað bert. 

eitthvað miðtefft, þá thatgt ér Daft Í tafinti. 

eitthvað verðut tír vandu að táðá, 

effert óhóf fann lengi að ftandaft. 

effi á eyru að titla, ef felinn má ffutla (efti á ffutla, 

ef eyrun má tutla, p). 3 

effi á faman á garða gamall fauður og lamb. 

efti á fauburinn famrefftur við felinn. 

efti batnar Birni enn banafrínglu verfurinn, 

effi deyr Beftur, þá hundut vill. 

effi bugir ófreiftað, ftjíls S. fap. 8, blí. 8. 

effi er að eing Í fógru fengiit, S. (sðruvífi P)a 

effi- ér að. frefta þvt, fem-fram á ab gánga. 

efti et að launa það, fer efti ér gjarte 

efti er allt, fem augun bæma 

efti er áft fú aubflitin, fém Úngir bundu, 

effi et bani, þó bróðir fé (efti ér banattántð hafn D). 

effi ér Banfum Evæði að Éveða. 

effi er fjandinn íðjulauð. 

efti ér fyrir gámlum að glæpaft. 

effi er gæfan gtandalaii8 (grandlaið á (fundum, Þ), 

effi er hægt að fjá lengta, én til tannanna, 

effi er hægt gamlar að ginna. 

effi et hægt við {vifum að fjá. 

effi er faupandi, néma feljandi fé; 



efti 

efti 

efti 

efti 

efti 

effi 

efti 

effi 

efti 

effi 

effi 

effi 

etfi 

effi 

efti 

effi 

etft 

effi 

— efti 

efti 

efti 

efti 

efti 

efti 

effi 

efti 

effi 

effi 

effi 

effi 

efi 

I6- 

er frófur að foma Í Gartdshjorn. 

et látafemi lánggæð, Ð. 

er lengi -um ad: ffipta. 

et læmbonum*ráð, að veifa beilu við tílfinn, 

er manninn lengi að Bera að ftúlfunui. 

et margt um mæta lfðið. 

et marf að öraumum (Sturl. 6, 217). 

er matarfurða Í fífjunni. 

et mér ami að myrfvinn, fagði þjófurinn. 

er ofmifið unnið fyrir breinfvenið. 

er ráð að breffaft á við {fenfjarann. 

et reiði réttyrði. 

er fá betti, fem felur, en hinn, fen féelur, 

er fá glaður, fem annan Þreyt. 

er fá heill, fem í augonum et velfut, Sofibr. S. meiti, 

fap. 18. á 

er felur fjúfta fæða. 

er fjúfum fsl að bjóða. 

er fú múð betri, fem læðifi, en hin, fem fteffuts 

et til tefið, nema þurfi. 

er útí all nóttin (fagi braugurinn, hafði ei fofið neina 

hálfa), fót. Ð, blf. '70. 

er vafurt, fagði hann Bat, 

er verðt að flóra, þat fem effi Elæar, (fjá: efti í al 

Flóra, o. Í fr.) 

er verðt að flá hundinn með oftinnm. — - 

er vilt, Ívar óffytju ot geigar, Er, 3, 988, {bt. 

Wmf. 7, 262: Sornald, 2, 358. 

et það allt betft, fem barninu Þyfir. 

er þar hægt ab ftela, fem þjófur er húðbónti, 

et Þorftínn vatnövandur. 

er Þrdfættum að tra, Ð. 

er ætíð aðfdángaðagð Evalb. 

et gllum auðið aldóing, fem auðið er fjáríng. 

er gllum (Fonum, bætir Ð, vinum, Ð inni) eing 

að trúa, 
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eru allar fóttir Guði að fenna. 

eru bgrn toffnir menn. 

eru allir helgir, fem Eirfjur fæfja, S. 

eru allir fjúfir, fem Hátt ftynja, S. 

eru fullíe menn faftandi. 

eru óffspin lengi til að vilja. 

eru Það menn mýfnat. 

eru sll orð á vetur fetjandi. 

et -eg Þann, fem lifandi gengur. 

fara þeir ætíð faman, fnauður og blauður, 

fer allt eptir aldrinum. 

fer allt, fem ætlað er (sbruvífi P). 

flytur hvar Dagur með fér fæðu fúna. 

för þá fvo, er vel vildi. 

fylgi allt fénu (aðr., fjánum). 

gefur d allt að fjóla. 

gelta fvo margir hundar að mér, að eg láta ei ala fenn 

í Burtu Barða, S. GtarE. gamla. 

bentar fjúfum fal ab bjóba (fjá: efti et fjúfum o. {. fr.) 

jafnan áft af mágum, né fylgi af frændum Femur. 

Eemur ófeigum í hel, Smf. 8, 117. 

liggur É auðu (annarð, Ö) rúmi. 

lætur að slörunum. 

má elbóþurfi amaft við teyf. 

má feigum forða, Smf. 6, 417; 8, 117: arð. 

$ólmv, fap. 85. 

má út varaft, nema viti, Gulaþ. log ýngti Bif. 174. 

má ofðjóða viljugum verfamanni, (hinn lati ætlar fér 

af fjálfut). 

má ofeigum bella, sl. G. 1, 335. 

má ffopum (abr., ólfspum) renna, garð. $ólmv. 

fap. 35. AS 

má við margnum, Smf. 2, 10: 11, 278. 

má við óffgpum vinna, Vatnsd. bið. TÁ. 

má vita, að þvgrju batni gagn verður, (fjá:- efti 

veit, að hvgtju, 0. {- fr.) 

2 
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má Þann Eefja,“ fem guð vill hefja, þáttr sem. 

Msláfsf. Fap. 7. 

náði Égtturinn mifinni 

figla allir fama byr. 

ffal bæði feint og illa. 

ffaí einn eibur alla“ verða (varða, Þ, bl8. 75) LTjál, 

fap. 13, eigi Ífal, o. í. fr.3 eigi verður einn eibut 

alla, Bjarn. áitdælað. og Smf, Á, 875, migmgrs 

5, fór. Smf. 12, 9L 

ffal bella út ffólpinu, meðan þið breina vatn et 

ófengið. 

ffal flóra neta Élei (fjá: effi er verðr að fl.) 

ífal Evíða ófomnum begi (ófomnu bægti, Ð, bl. 77) 

ftal ffáld erta. 

tjáir að beila við Bómatann. 

tjdir að fofa til fæfara. 

tjáir að fyrgja Bréngi Bauða. 

tjir (aðr., ðugir) Ófreiftað. 

vantar vini, Þá vel gengur. 

veit, að Ívgrju >Batni gagn verðu, S. Feifat, og 

AMjar, (fja: efti má vita, 0. Í, fr. 

veit, fyttí en reynir. 

veit, vað í lánni (aðt., lónni) liggur. 

veit, hvar fælg manns efni fítut. 

veit, hverir manni eru trúir, ef forelbratnir brefta 

(Eannffe: bregdafi). O. Trygg. SEúlb. 2, P:blí. 85. 

veit ljöft, hverjum lúta ffal, 

verða allar ferðir til fjár. 

verður allt í einn, 

verður un tón tælt, 

verður víð allu. féð. 

verður það allt að tegni, fem taffr í lopti, Jsl. S. 

1, 322. 

vægir vargutint 

Þarf að Eenna felnum að fynda: 

þatf að Eeyra, fyrr en fomið er:á af. 

“ 
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effi Þarf að eyra Þann forum, fem fullu ffeiði fe. 

effi Þarf hsgum manni ráð að Fenna. 

effi Þarf lengtá áð jafna en til Kollants. 

ellin fellir flefta lift. 

elfabi firátinn, én bið gúd, hann eingu Íauni, 

engan flá ffóryröin í bél. 

engt beyt, þó dýrt Eaupís 

engi bréffur þurrán fjós 

engi ét (fædlft, S.) algjótðtir, 

engt ér Béttl af anhárð falli. 

engi ét bróðir Í annar nepb. 

engi et einna Ívataftur, Sóthald. Sk 1, 169, út Sofnis:. 

ál. 17; Sávam. 64. 

engi et hærri, þó bann breyti féts 

engi ér Í fenn úngut og garall. 

engi er fá leppalúdi, að efti vilji fá fér brúði, 

éngt er fvð auttit, áð effi geti illa gjart. 

éngt et fvð góður, að galli né fylgi, Sávarti, 485. 

etgi et {vó góðir, að gifti hann ei mæba (að ei. gángi á 

thóti, ÞM, bið. 90). 

engi ét fvð beimffut, að eigi tHégi af læta. 

engi er {vo illur, að einugi Bugi, Sávam, 185. 

engi feigð int flýr, dávam. 

€ngi gefur af eintómið viljanntii. 

engi gefur af eigu, Ö. 

engi gétur fónar Íðgjald, nénia fjálfit ali, Sótattöttet 16, 

engi getur þann nið, ét sðrum jé í bróðut ftað, héma 

fjálfut ali, Sóttattort. 16. 

éngt befit á fpurninni. 

engi befit vért én bann bafar fét. . 

€ngt blýtut Það götum er hugað. 

engi þneffír á annatð fæti. 

éngt hærra fleygir fé, en fiðtið bet, 

engi fann ab fjófa orð út annars hálfi, 

€ngi fann að ætla ánna betri, en bann ét fjálfut, 

€ngi Fann ábenm mat að fjóla, 

gs 
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engi Eatpir ellina (alleina, Þ, blf. 92) tteð atttgun. 

engi Eaupragur Efngir fætmeti, 

engi fveður betur, en Fann (Þ á taungum ftað. 6l8. 93). 

engi lifir, fvo ollum lífi (umirt engi gerir, {vo sum 

lífi, og effi guð í hímnarífi). 

engi lifir það aptur á bat, fem Hann eis lifað afram 

(obruvífi Ð, blf. 92). 

engi má allt, það hann lyftir. 

engi má Eomaft vfir (aðr., fyrir) fitt {fapabægur, Vatnsd. 

engi mætti fá mifill Þyfjaft, ev hann þverr ei einna, en 

hann ver. = 

engi væður auðnu finni fjálfut. 

engi ræður fættum fjálfur, Sólatljóð 8. 

engi fér við allu, S. 

engi ffapar fig fjálfuv, Grtettisf. 

engi fmiðar með engu. 

engi tefur (þ e. Eemft) fvo vfit vað, að ei vafni (Við: 

uttal Guðm. bifftups og Þóris ertibiftups, 14ða 

erindi) 

engt tefur það efti er til. 

engi tyggur tannlauð. 

engi veit,-á hvgrtvi fundu gæfan geffi- 

engi veit að morgni Bagð, Ívar að valdi giftir. 

engi veit, þvar sðrum (abr., manni) mætir. 

engi verður fá fleginn, fem húsbóndans ffipan gjatirs 

engi vinnur allt Í fenn, 

„engi Þytift ofvel mettur, utan fylgi tóbafgréttur. 

engi fundar Þann, fem effort hefir. 

engum Ötegur alllítið. 

eptir baglátum breymir mann: S 

eptir bauda (leynda, Þ) lift lifir Ólif. 

eptir mifinn gtóðamann Eemur: gjarna mikill ívallati, 

eptir morgu tennur tefur, Ö. 

eptir opna hend fylgir tilbyrgf eyra. 

eptir fem ábótinn fveður, dana múnfarnir (já; eing og 

ábótinn o, fs ft). 



Fa 

fáir Hafa fín eyru á 

al 

eptir víínunni ern Íaunin. 

eptir vondt veður verður gott hálfu betra. 

era Íra at borgara, þó hæna beri ffjalb, Sinf. 7. 116. 

evfft ftærd (Þ. e. bramb), fem álnir fjölga. 

Fr, 

Sábu fyrft og fláðu fíðan- (fá þú f. og flá fs, Ð, bg. 

104). 

fagnar þvsr, þá fengið et. 

fdir eru frændur þing fnauða. 

fáir eu vinir hins volaða (fáa á volaður víni, Ð). 

fáir gjöra bæði fljótt og vel. 

á annara hafði. 

fáir Evaððu mig {vo forðum. 

fáir neita fyrftu bón. 

fáir ftvefna (verða fterfir, Þ) af féeintafi. 

fáir verða feíðari, þó Þeir frýni fig. 

falð og fláttífapur fella finn eiginn herra, 

falífur vottur fellir fíg og aðra. 

fanta Enffur er fyrftut Í fmjst (fat, P). (id: fólattð. 

fánýt eru fdtæfð plogg. 

fanýtt er Það fegtindi, fem efngi efir gagn af. 

fár er að búa falffum nærti, Ð. 

fár er gamall harður, ef bann er í Bernffu Blautur (. f 

Glauður), Fornald. 1, 160—1, eptir Sofnism. 6. 

fár:er þvatur,. et hrætaft (bræraft, í. {. brotna) tefur, ef 

bann er í bernffu til blauður, Sofnism. 6; Smf. 

8, 409. 

fár er oflofaður, fleiri um of laftaðir. 

fár er fem faðir, eingi fem móðir. 

fár er fér fullnógur. 

fár er {vo með Baugi botinn, að ei fé noffuð áfátt. 

fár bernuminn er frefur til víðs. 

fár minnift eting matat eða flítinna læða. 

fara verður, þá feigdin“ allar, (fjá; fer bvgt, 0. f. ft 

farfælt ex frómíynbið, 5 
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fáíé er fróðum vant, $ávam. 

fátt er betur látið, en efni eru til, Bandam. S „blí. 2. 

fátt er vamara, en forneffjan. ; 

fátt er {fspum tífara, Vatnad. 

fátt er fpárva en hugurinn. 

„ fátt er fvo vefælt, að effi eigi fer vefælla, 

fátæfir verða fre(tffuldum fegnir, 

fátæfð manns fæti hefir marg ólæti. 

fátæfur má fnemma fara að hátta, 

fátæfur finnur fjalban frændur {fylda (fb, fáir eru -frænd: 

ut bíng fnauda). 

fellur fótlauð byfli. 

fer hvar, Þáfeigbin falar (fjá: fara verður, -0. í ft.) 

firra er lán fjari. 

fifur tefur beitu en aungull fiff. 

fitan vill fljóta ofan á. 

fjald er það er tregar fýra, Sávam. 

fjarður ffylbi milli frænda og vif á milli vina (vif . á 

milli vina og fjarður m ft, Þe 

fla8 et falli næft. 

fleira er gott, en forrtf bróð. 

fleita er matur, en feitt fjat. 

fleita ev matur, en fleffi Eramt, Ö. 

fleira: veldur mér, en vammir einar. 

fleiri eru góðir veibiðagar, em veðurðagat. 

fleft eru fim, Þeim fátt hafa féð. 

fleft fornmæli finna fér hæli. 

fleft frumfmið ftendur (ftanda, Þ) til bóta (umbótar, P), 

En. Eðd, blf. 236. 

fleft Eemur upp, þá hjúin Befla. 

fleft má fvaungum bjóða. 

fleft telur vauparinn fér til gildið. 

fleft verður fróðum að fvæði. 

fleft verður nýtnum að notum 

fleft vill aums fé ama. 

fleftum er fín lægtng leið. 
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fleftum þvfir fín læfnfng Íeið. 

fljótt mijgift hofðíugja hylli. 

flótti er falli næft, (Fmf. 8, 117, í flótta er fall verft). 

flýgur fiffifaga, fer þvalfaga. E 

flýtur upp, þó fari Í fuf 3 

fólang fntfur er fyrftur í fimjor (fjá: Ha fn.) 

föli {fal á foræði bleypa (Ð, fíflinu {fal yfir (les: á) fors 

aðib vífa, en afglapa á tja). 

fólið gefur ffip, en liggur fjálfur í landi. 

forlggunum frefta má, en fyrir þau Eemft þó eingt. 

fornrar ffammar ffal fyrft hefna. 

fotfjálum bugir fytirvarinn. 

forudin fjáft beft víð Örfn. 6. blí. 248. 

fram ffal gánga vantalið fé, en aptur oftalið, Oflóar Á 

Br tap 2 1, 

ftamfýni er flafi betri. 

frelfi er feitum fráðum þeffara,. Ð. 

fráráð og tilváð færa mann Í óráð (fráráð og tilráð eru ól'f, Þ), 

freftífuíðum ei fagna ffal (fbr., fátæfir verða 0. í, fr.) 

fríðt er að búa d fsgrnm páng, en betra famt á bjarggænum {Eab. 

fróður er þvgr fregnvíð. 

frændffabur er hinn beigt le, S. 

frændur ern frændum verftir, vað vefur, fá mórauban 

hund (hv. Þ. blf. 118). 

frændur eru veflum verftir. 

fúll er hvar félanð. 

fúð er bvsr til fjárínd, Mínus HS. fap. 18. 

fús er hand á venju, Mjál. Eap. 78 í víju Gunnarð (fjá: 

Bregður hand á v.) 

fylfi ffal til frægðar hafa, S. 

fyrir Þýfi að fverja er Þjófa verja. 

fyrnift, þá fengið er. 

fyrt er fofið, en valið fé. í 

fyrri er gtíð, en gamalt fvín. 

fyrri er Eoftur, - et Éjor. 

fyrvi er moftuð, en nóg jé. 
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fyrti er vondur, en værftur {é. 

fyrri ev vænt, en valið fé. 

fyrri verður upp að ala, en víti, hvatt gagn af verður, 

fyrít eg má, fem eg vil, Þá gjori 'ð, fem eg er til. 

fyrft er fólið, í fúl. 

fyrít ev víðttinn, fvo et berið. 

fyrft eru ærflin til ótanna. 

fyrft ffal húð hjónum fá. 

fvrft var illur, fíðan verri. 

fæðbu mig Í dv, eg fæði Þig að áti, 

fæffar nú um feugfama Bretti. 

færi ullt eptir vexti, þá næbi fýrin héranum, 

fæft orð hafa minnfta ábyrgð. 

fæftir Einna finn bveft að dæma. 

forum ofð hægt, nú er þúóbóndinn fjær, fagði Gvitull, 

G, 

Gagnfiígar verða opt glapftígar. 

gall er effi gómíætt. 

gamall Egttur leput og fvo mjólf, 

gamall lifir, meðan Guð vill. 

gaman er opt að giffjum bendt. 

gaman Þyfir túmlstum að góna Í morgunljóra. 

gamlan ev feint að fnotta. 

gamlar fyndir gráta nýum tárum. 

gamlir eru ellftiv. 

gaungumenn „opt á gatum  villaft. 

gefðu effi fvo gaungumanni, að þú gángir fjálfur á tréfati, 

gefirðu firáfnum eina fponn, þá tefur hann eina alin, 

gefur Guð í gerðar fpyrður (gefft Í g. fpo) 

geifpult. verður, vað griðfa. 

„ geff maður um garð, og gat þÞefð ei, 

geym vel, Það et glataft {fale 

gildra et refi geftahrð (refi er gildra geftah., P). 

ginnift fóli á glyömálum. 

tn 
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gjafafé et fengur vir, Ö. á 

gjalda {fat hrátt fyrir illa fobið, 

gjdlfrar Brim á. bárujfeti, 

gjaf {fal gjaldaft, ef vinátta á að halbaft. 

gjöld eru glæpa fylgjut. 

gjörðu neðan vid, gott er upp frá. 

gjsrdu þig efti góðan, Þó annar fínnift lafatí, 

glaður er fá (fem, bæt. Þ inni) gróða hreppir. 

gleðft hvar við velfveðin orð. 

gleymdur er, fá úti giftir. 

gltE {fulu gjald gjafum, ávam, 47. 

glöggt er auga á anarð lýti (fumír bæta við: óglaggt 

á fín eigin). 

gnóg var Þat gull, et ambáttir Báru. 

góð er bætandi hand, ill er fpillandi túnga. 

góð fveðja fær góð andívgt. 

góð fumta ginna ffundum. 

- gób væri hjúin, ef effi væri maturinn, fagbí Eerltngin, 

gobin hefna ei allð Þegar, MMjáld. Fap. 89. 

góðum fylgja. gæðin fleft. 

góður lág gjstir hjúin fátt. 

gott et að eiga margan ljúfan, ef lítlu er að Ífipta, 

gott er að finna glataðan lut. 

gott et ab geyma fittc 

gott er hafa bót í bíngi. 

gott et að hafa mifinn mat og tttarga helgiðaga. 

gott et að Ýlýða góðu ráði. 

gott et að telja peninga úr púngi annars. 

gott et allt, fem að vilja gengut. 

gott er Byggvum að Huga. 

gott er efnið, ef góðar hendur vttfjatla. 

gott et góðð að. njóta, Bjalnes, S., fap. 4. 

gott er góði að una, 

gott er góðu að Írója. 

gott er góbum að þjóna, S. Bær, fagta, fap. 37. 

gott et Guði ab treyfin, 
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gott ev heilum vagni þeim að afa, Ægils SG: GEállagt., 

fap. 88: íFmf. 8, 186. 

gvtt er vað afhleypur. 

gott er með vimun í velgengni að blía. 

gott er um gtuggt að hín, Ælísar S., fap. 6. 

gott er vammalauðum að vera, Bólatl. 30, 

gott er. við góðan vin að blía. 

gott hæfir góðum. 

gott femur effi Óvart. 

gott femur frá góðum. 

gott fþprettur af góðri tot. 

gteiðfæt er glatunar leiðin. 

gteiði Femnr greíða dá mót. 

grenja mundi gríð, ef galturinn væri btepinn, Ss. Þórð, áræð. 

grimmur hundur fær opt gatað (rifið) ffinn. 

grimmur úlfur illur bírbír. 

grær gángauði fótur, {veltur fitjandi Erdfa, (Ð fleppir 

hinu fíbara). 

guð á allar eigur. 

guð gefur fú, en effi niðutband. 

guð láti gott á vita, nú fyfðaft þeiv, fem gær Elipufi. 

guð ræður gjöfunum, 

guð veit, Ívgrjum guðófgtt et að gefa (Þ, efti veit, 

í bvstjum 0. {. fr.) 

gutg eri gjafirnar. 

gæða ffal það ei er gott, Ö. 

gætinn munnur getur fér lof. 

gofgaft þver af gengi, $. (f, fe ver þver af 9.) 

gamul fynd getur ný lýti. 

H. 

Sábfjaptur hefir þvaféan Epif, en tóman fvið. 

hafa {fal barn það er Brefar, Vilina S. fup. 393 látum 

Garn hafa það er Grefav, fama GG. fap. 68. 

hafa ffal táð, þó heimjfur Eenni (jbv, P). 

bafi fá gagn, er guð vill. 

si 
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bálb ($. e. hálf) er stb hvar, Ýdvam, 53 (geta Haffa: 

hal ber sið hver) 

hálfiéð er, þó um finn fjaí, (sðruvtfi Þ). 

þálfisgd er faga, ef einn fegir, Grettis S. fap, 48. 

hálfverfi er ei hælandi (hrógandi). 

Íamfngjan hittir, Þann hún vill. 

bamra ffal járn, meðan beitt er. 

handbær er ylfa, ef hund {fal flá. 

bann átti fér barn og burn, gtóf fér tætur og turn. 

barmur er að mæta heimffum þegn á vegi. 

hart á móti hordu, fagði ffraumi, þá bann {feit móti 

ffruggu (feinni hlutanum fleppit Ð, blí. 140.) 

batt (bágt, Þ) er að berja hafinu við fteininn. 

Bart tumbar fá hátt fér tyllir. 

hátt fall fidt vill. E 

befir hver til fín8 ágætið noffud, grjál fap. "78 (hafa - 

verður ver os f. ft, P)ó = 

Ýefir fá er bættir. 

heiðra verður Bófann, meðan þetta nafn ber. 

heiður Greytir háttum guma. 

Heima er haninn rtfaftur (þeima er hana vífið meft, Ð 

Heima er þvsrjum bollaft. 

beima ffal hvíld nema, Alvism, 1 (aðrir: heima er beft 

ad hvílaft, fór. Peder Lolle, blf. 186). 

Íeimff orð foma úr beimffum belg, 

Þeimffngjarnir epra margt, en herma ffaft. 

beimffir láta á bræfni gínnaft. 

heimffir verða heitum fegnir. 

beimífum ær (hentar) þogn betfi, 

beimffur er hugmeftur, 

Beimffur gefur greiðan (fliótan) úrffurð. 

Deimffur greiðir orð, en gtæðir þogg. 

Deimffur (beimffan, Þ) lofar fér lítt (fjá: hvað lofar). 

beimffur veit ei fíng maga mál, fór. Sívam, 21. 

heitum verður heimffur féinn, S. Þorft. Stíngath. í 

(tángt í Þ, blj. 143), fjá: heimffír verða. 

= 
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bér (opt, Þ) mætift Erdnft (Ealbt, P) veður og Follbetta. 

þér veður allt faman, álfar og úlfar, Ff. 8, 243, 

Bertar hafa fjarlæga frændur nálæga. 

inn þraufti veit ei, hvað hinn fjúfí líður. > 

hinn faðbi veit ei, hvað hinn fvángi líður. 

Dirður er fá, er himnaguð blífir. 

hitting er góð með hófi ftýrð. 

Þitinn Eefur fæluna. 

bjáfsgull er vændur lýgi, þó hann fegi fatt, Ð. 

blátur og grátur eru famffreppa (Þ.e. Í famu ffreppu). 

Ðlutgjarn fer með annarð {sf, Í. 

hófleyfa er falls. furða (þh. e. fyrirbodi). is 

ól gleður (bólið á- við, P) beimífan. 

Boll er bætandi hand, Ö. 

hollari er húöbruni, en þvalrefi á fyrfta ári. 

hollt (bælt, Þ) er heima vað. 

Bollur er eg húsbónda mínum, þó eg fprengt mig efti, 

fagði Vertþjófur. 

frofi ver, þá hæffar í pýngju. 

Bryggt bjarta gjórir fola Enn. 

bræðdur er fá, fem effi þorir að {fjalfa> 

uggar hálfur Braumur. 

hugvit er hverju láni betta, D. 

hund lát bunáng geyma. 

húngnr er fverð í Hrauftum Eviði, (oðruvtfi, Ð, blf. 157). 

húngur tefð og birðið {vefn fvífur fauð frá lífi. 

hvað bíður finnar ftundar, Ftjál. fap. 50. 

vað er Þeim að teiðaft, fem eingi tæfir, hvatt tafð eða 

bafud (nýt upp á? 

þvað. lofar fér lift (fjá: heimffur Í. {. 1) 

hvað tefur annað, elfa og hatur. 

vað {Fal fnauður fyrir gefa?i í 

hvað {fol Þeim með boga, fem effi Fann upp að toga? 

hvad ffal Þeim fpegill, fem lætur Fámið fitja Eyrt? 

-hvað ffulu hrofshófar á horpufivengjum ? 

- hvað ffulu þau augu, fem efti fé með? 
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hverf er holðð mæti, Ð. 

hvor bregur ám af fínum fefðunant (legunaut). 

Hugr effi vill, þegar þann má, hann ffal efti, þegar ann vill. 

hvor hálfann elffar, ferít í þonum. 

vor hefir finna fauda notuð, þá bann hefir ullin. 

Eið hvor hundur et fraffaftur fyrir fínum byrum. 

hvst fært vill hafa, fá ffal ljúft láta. S 

hvar fveður fér gaman. 

hver lítið hefir, hann þó opt gefut; sl mifib efir, 

bann opt mifilð Étefur. 

hvat mifið hvíflar, fá mifið lýgur. 

hvat nýtur fólginð fjár? 

bvgt væðft þar á garðinn, fem bann er lægftuts 

hvor fem flær aptur, hann Eemur við Enífiun. 

hvor fem talav, það þann lyftir, þann fær ab feyta, það 

bann ei girnift. 

hvgt fjálfan fig Eitlar, blær, nær hann lyftir. 

vor fitur fjálfum fér næft. 

var tefur til þefð, fem hann efir nægft af. 

vör vafnar til finna leifa. 

bvst varningur lofar fig fjálfur. 

þvsr veit Betft, hvar að honum freppir (fótinn. 

var verður að fata, þá feigðin falar. 

hvöt verður að fljúga, fem bann er fjaðraður. 

Bvor verður að lifa, fem baun et lyndur. 

vör verður með fjálfum fér lengft að fara. 

hvar við druffinn beilir, þráttar við þann, felt effi er eknn 

hvgr vottar fína veru. 

bygrjum þvfir finn fugl fagur og fínir fiðir fæmilegir. 

bvgrt land bjargaft víð fín gæti. 

hygginn er fá orða gætir finna. 

hýrt er þeim, fem geð hefir glatt, Ö. 

hæfir Ejapti fforðug {fel (hæfir ffelin Ejapti). 

hægra er að byrja, en endalyftum að váða. 

bægta et að hefja frið, en brója figtie 

hægra et að ljóta, en lengi ad njóta, 
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bægra er að fjá á sbrum, en fjálfum fér. 

hægra er áð ffanma, en bæta. 

Hægt er að Brjóta það, fem bráfað er. 

hægt et að formaft Í fólífa garb, en óhægt út ab Fomaft, (ð, 

hægt er að Fóma bjofli Í garð, en óhægt út að foma). 

hægt að fynda, þá annar heldur hafði upp: 

hægt ér að tefla, þá verpilltnn vill vel (þá vel fellut, Þ) 

já: ljúft ev að tefla, ó. Í fr. 

hægt et ab tæla ttúgjarnan (bann trúgjarna, P).: 

hægt et beimffan að villa, 

hæpið „er ad gefa verð. víð vott, Ð. 

ætta er áð leyfa úr hæptum Þjóf (adv, bundinn þjóf)a 

bætta ver, þá Hugur bilar. 

hættíng er Í hvatti giptti. 

bofdíngja hylli er ei fátæfra erfð. 

hafgur er fynda {vefn. 

bofrúnga fæti veit á fig vind. 

haggur fá, er blífa ffyldi. 

I, 

S flótta er fall verft, Smf. 8 117. 

{ geitarhúfi þarf ei ullar að leita. 

{ illan hug femur aldrei gott. 

í mörgu fé er ttiðjafn fauður. 

{ nálægð {fal fé það nægja láta, fem í fjatlægð fann efti 

að faft. 

í ftotmt (fol færu Fafta. 

t Þraut {fal vin prófa. 

{ þörf {al vín téyna (aðtuvífi p): 

iðni er admit móðir. 

íbni gefur brauð, ei ánægja ar það loftætt 

íðnin eyfut alla mént.. 

ill eru ill ráð, Fmí. 2. 12. 

illa beift befuðlanó ber 

illa fer fram á óttalaufu Ýeimilí, 

illa gefaft -girndarvád, SEáldþ< R.1, áð, 



illa 

„fla 

illa 

ílla 

illa 

illa 

illa 

illa 

íllg 

íll8 

tllt 

illt 

íllt 

ilt 

tllt 

ílít 

tllt 

tíít 

tlft 

{lt 

tllt 

illt 

tlít 

illt 

íllt 

illt 

(lt 

tlt 

{lít 

illt 

illt 

{lít 

{lt 

tllt 

illt 

öl 

genmift gull muðir geitae túngu. 

grær um Þrærðan féein. 

Gefir fá annan fylfur, S. 

leggft ofðrambið. 

leggft opt ofmetnaðurinn. 

náttúru er tl€ að laga. | 

fetft opt offinn, Mígagl, Fap-'7 

ffartar {farn á fnót, 

er von af illum. 

vegar er Brautin beft, Ó. 

er að bida áft við Þann, fer efi fann. d móti. 

er að bepa táðalan8. 

er að eana afarmenni (tllt{fap, Ð). 

er að fljúga fjaðralauð, 

et að gjara fyrir annaré geð. 

er að glettaft víð gamlan. 

er að glettaft við gæfumanninn. 

et að réita bát af lófa. 

er að vefa fvgrt {vín í tnprfti (fit fviðna heiði, 

fleppir Ð.) - 

er að fígta aubnumanninn. 

er að ffanda með tvær hendur tómat. 

er að vera iðjularð. 

et að verja fitt með Þjófti, Ö. 

er álöfjaldið, 

er daufum væði að Éveða. 

er einlífi. 

et byggju orð Í heimífar Eevras 

er illan að abhyllaft, ; 

er illan fvítt Gytjas 

er Evifum að brenna. 

er litlum að vera, Fmí. 6, 202. 

er óþapp fitt sbíum að fenna, 

er taffa ab leifa við Bjarnar þvolp. 

er fig víð annarð lán að reyta, D.* 

er fórum fteini langt að Falla, 

a 
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tllt er um allt mifið að mæla, 8. Slovettts, Eap. Ís 

íllt er við liðömun, að etja, OTr. Gtálf. blf. 845. 

fllt er þeim að gjará mifið af fér, fem effi eru baun, D, 

íllt er þeim að æpa, fem eingi huggar. 

illt er Þeim, fem eptir maurum vafa, Ð. 

illt er ttgjarnaft Cættgengaf). 

íllt {fal illum Bjóða, Ambalis. S, fap. 25. 

íllt verður vægu Þjarta í bugmanns brjófti, S. Barlamagn, 

tllt sl, og illa bruffið. 

illum geymir, éf aldrei nýtur. 

illur er albrei góbur, utan fomi annar verti. 

illur fengur illa til gtunnð gengur (sðruvtfi Þ). 

illur maður mifðir gjarna fitt eina auga, að nábúi Hang 

miði fín bæði. 

innifaftur er illur vani, - 

j J. j 5 

jafnan orfar tvtmælið, þótt efnt fé ETjál, fap. 44, 

jafnan vinnur fólffur maður fyrfta „leif, 

jafnan fpyr sýður að lofum, S. 

jafngóður er, fá undir þagg Heldur, ug ás fem fær. 

jafnir (funnugir). bítaft beft. 

jafn eru bræðra býti. 

jafnum þyfir beft faman að búa. 

= R. 

Rapallinn geldur, þá Feyriðfveinn er teiður. 

faftadu mér, vært fem þú vilt, fagði oturinn, nema Í vatnið. 

femut fjói Í eggver. 

Eemur Elæfur Í ljóð, þó fafi hann lengi. 

femur logn á baf breggi, S. Alep. miðla, fap. 2. 

Eemft, þó feinna (fyrt, P)} fati, ETjál. Fapa ÁÁ 

Eennir Fvféi Ballinn (foppinn) finn. 

Eerlíng vill hafa finn þrætuþráð. 

Eomift þú ei fit, þá Erjúptu undir. 

fráfan er {vart, þó henni fé bad gjart (ebtuvífi Þ). 
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Erjúp Þú utibity ef femfé ei yfir Cf €ant ei 24 að ftóttva, 

p); fjá: fomiíft. 

frummi þvær fig- aldrei hvítan. 

Evifur er þvgt við funnugan. í 

fvgl á fá, er fval á (já á Evol, o. {. fr, P). 

fugl et að eiga barn, en efi Brand. 

Evgl er að heyra með Eerlttigar eyra. 

fýrín mjólfar effi meira, þó {Fjólan fé ftór. 

færir hvar finn fvíða (æ Eætir, 0. Í. fe, Þ). 

L. 

Gambið verður að fauð, ef aldri náit. 

lán er gleðirdn, —— # 

landherinn verður Íaungum Btjúgur, Sornald. S. 3, 169, 

landávani (landgvtfa) er landS heiður. 

lángur vegur gjsrir létta byrði þúnga. 

lát þurfinum þogn fvara. á 

láttu þér annarð víti að varnaði verða, ÍTjál. fap. 18., 

latur armur, tómur þarmur, 

(atur {Fípar lstum, en latur nennir þó hvergi (latur beiðdi 

{atan, Ð). 

latur urt gjórir Erófótt far (splógfar). 

íatur Þiggur léttferlið. 

laung et Bjarnar nótt, $. 

laung et matmálé ftund, áEr. dáð. Góð. fap. 28: 

$mf., 1, 41. 

laungum er voð Í vetrarferð. 

íauð er hatturinn, þó bann hreyfi (fjá: til lánð er). 

fauft et Fvenna lyndi. 

Aeiðift mangi gott, ef getut, Hávam. 132 (sbruvífi Ð). 

leiðt verður Það, fem létt veitift. 

leiður er vsr liðinn, Þattalopa S. fap. 13. 

leiður er fá fatt eitt fegir. 

leiður verður aldrei fylltur. 

leifa máttu, (ofið er að Fafta. ' 

leifur er góður, ef mátur ev með (ef mátínn fylgir, Þ). 

3 
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lengt býr um barna dft (fap, Þ). 

lengi lifir eldurinn í offunni. 

lengi má þar ftfga, fem laglega er fveðið. 

lengi man til fínna. 

lengi man, þat er úngur getur, Gunnl Örmst: fap. 11. 

lengi mega |Fípaft heitin orð, Arons ájatl. S. Fap. 11. 

lengi muna Bgrnin, hvað við fig er átt. 

lengi fegir lángt fyrir. 

lengi {al vín velja, lengur vináttu halda. 

- tengi ffapaft (aðr., {fipafÐ mannshafudið. 

lengt ffípaft arð (hafing, Ö) heit. 

lengi teygift tog, til garnð. 

létt er lanfá ab fata, Gðlarl, 387. 

létt fellur (þ. e. dettur níður) login (léttbær, ) JA 

lifa orð lengft eptir hvatn, Smí{. 8, 116. - 

lifa orð lengft eptir liðinn mann. 

lífa bítur fú tifin, fem undir liggur. 

lífa er feit þín litla feit, 

lífa Þarf að fFílja hálffveðna vífu. 

linur læfnir gjótir fúin fár. 

lítið er af laufi gæft. 

lítið er nef vort, en breiðar fjaðrar, S. Rafns Sveinbj. 

lítið et um nytina, ef Fjarninn et buttu. 

lítið -fyllir nálar auga. 

lítið fær fá litlu fær (Þ. e. fáir). 

lítið hár efir og finn ffugga. 

lítið {fal eiði ófært, Grett. S. fap. 97. 

lítið vatn laugar Ýreinan. 

lítið víð lítið, verður lítið mifið. 

lítil er vitífa beimffíngjans. 

lítildtur múnfur verður opt Brambláttr ábóti. 

lítill er vefælð mann fiffur. 

= 

lítill eftur et Í vatni meftur (nfl., Það meta af þonum 

er níðtí Í vatninu), 

lírílgserður et sfundlaug nraður. 

lítlu Eefli Eleffja menn ftóran hund að ræða. 
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litlu munaði, fagði múfin, Bún meig í fjólnn. 

litlu nýt er nauðlofun. Ð. 

litlu þarf með lagi faman að halda. 

ljá ffal óbljóbð eyru, ef illa er talað. 

ljóð er nóg, þá jólin {fin 

“ tjúfta et að Þiggja, en láta úti. 

tjúft-er að tefla, Þá tentngurinn vill vel (fjá: hægt et 

að tefla). 

lofaðu fvo nálægar, að þú nídir efti fjatlægan. (lofa 

fv einn, að laftit eigi annan, Sm{. 11, 215, í 

vífu Steins derdfsátfónat). 

lofaði Það, fern Íofðverðt er 

lofar hvöt fér lífan. 

login fsf er léttbæt, R 

luffan sg fnatrínglan, þvað veittu lífata? 

lygnt vatt á lángt til bottð. 

lýtin ffamma farar, #. (í. f., ffömm er {farar geð). 

lE, fá, fem effi fylgir latböfiðnuttt (Sá er“ lýtur, 

ís ft., P). 

an uhbif (und, nú líður ás - 

M, 

ÝNaðut er moldu famt, Gólatl. 47. 

maður er fá manns verf vinnur. 

staður hefnir manns, en Guð allta. 

magur tatur er betri, et tómt fat 

thannorð fylgir manni til Bytas 

thattnordið lifir, þó maðurinn beyi, 

margan Breput Bátlegt Þor, D. 

tmatgan (telur vínið viti, Btynbild. Bo. 29. A 

margan tælir fógur áfýnd, Ö. 

targir ern línir lángir,- en ftuttie finnir. 

margir eru málvínir, fáir fulltrúar (sbruv. Þ, blí, 214). 

thatgir eru menta Vegir 

margir efu vinir, meðan vel getigur Únatgur et vínut, p). 

-matgir fmálæfir gjóra mífla á. 

3“ 
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tmarglátt er mið, Þegar Það geifpar. 

margt á effi faman, nema nafnið. 

margt dvelur Þann, er um morgna fefut. 

margt er Barna elib (jelið; abr., Bylið). 

imatgt er gott Í Foti Farlð. - 

margt er ljótt (líft, Þ) með Þeim, fem aðbír Þvfjaft. 

margt er fmátt, fem viðber á fíðfveldum, Grett, S. fap, 

17 (margt ber fmátt við á fvaldin, Ð). 

matgt fellur milli munns og fopas 

margt gengur vere en varir. 

margt Femur tíl málugð mann, og albrei Þegir Fjaptut 

bang (sbruvífi Ð). 

margt má eilan Híndra. 

margt má manninn minna. 

margt ffípaft á manns æfinni, Smf. 7, 156. 

margt verður á manng æfinni, Smf. S. blí. 195. 

margt verður á mörgum Bögum. 

margt Þvfir fvaungum fætt, er fsððum Þyfir ætt. 

margur á fé vini eð óvinum (hverr á vín með óvinum 

$Et. Öl, belg. fap. 73 end, Smf. 4, 149). 

margur á þet fátt, bann nýtir ei (mátt. 

margur Býr til líma (þ. e. vend) á fjálfð fíng baf. 

margur Bandar, þó hann banfi nauðugur (margur -bangar 

nauðugur, Ð). 

margur er manndómómifill Í orði, en lttill á forði (. e 

Þegar á reynir). Bbruvífi Ð, blf. 216. 

argut et Óvijð voðinn, 

margur et Í æffu (ífur ljóni, en lambi í elli, 

margur er fá Eonurnar ffreytir. 

magur er fínum Ólífur þó {fyldur fé. 

margur et fmjatð voðinn. — á 

Margur er varningur 1 Íslumanng fet, 

margur gleðft við vel Éveðin orð. 

margur Eemft í hættu fyrir heimffu fína. s 

„matgue Evíðir þeim Begi, fem aldrei Eemut yfir bann. 

margur lit það ðrum, fen hann leifur fér að fjólfuts 

þr 

a 
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tatgur Íeynift lengi. 

margur lýtur Þeirri hendi, er hann vildi gjarna að af væri, 

Wmf. 8, 248. 

matgut neytir meir auðnu, en laga. 

margur fér það á ðrum fem hann fér effi á fjálfum fér, 

margur fleppit af fteifinni, og {leifi um fíngutna. 

targut töf við gáfunni, en tapaði frelfinu. 

margur verður feitur af annarð fé. 

margur vill vera gildur, þó hann geti efti. 

margur þeffir mann af fér. 

margur ætlar hallaft muni, en effi (teypafi. 

matur gefur mælffu, en mettull Birf{fu. 

meðan tveir. Bella um vafagtfpinn,  femur hinn þriðji og 

tefur fitt. 

meira er tvennt, en annað eitt, 

meiva varðar, þvotð einn nýtur, en hvað hann hlýtur. 

tefra varðar valbómann um vit, en fogur Élæði, Ð.I 

menn tefa belft þann fleiginn, fem beft gengur. 

menn fitja þar helli, fem eldurinn logar befi. 

mér er effi gagn ab Því auganu, fem eg fé effi með. 

mei {fal að morgni Íofa. 

meyferlíngum margt að att. 

mífið má, ef vel vill. 

— mifið meyu Biðin mötgu finni, S. ley. mila, fap. 16, 

mifið prýðir hagvirf hand. 

mifið vatn tennur, metan Evernfallin {efur. 

mifil verða berðaverfin, en misjöfn morginverfin (arð. mfe. 

c. 63, mifil verða þemdarverf, en miðjofn motgons 

verf). 

milðari er margur Í orðum, en útlátum. 

milli tveggja fiðla féllur tafs á gólf. 

miðfengið malar: ágirndar fvgrn, 

miðjafnar verða fórnir til manna, Svartfð. 8. 

migjafnt vínfæl ern munngátin, 

miðjofn æfi er befi. 

mistrúað er marglátum manni, Ð, 



38 

tmjgg er fá Ýræðður, fem efti Þorir að fMjálfa (ljá: 

ræðdur). 

móðir er fú mat gefur. 

morguntoðinn vætir. 

muna þeir mein, er Þiggja, Sel. S. 2, bl. 86. 

múð ex heimaríf í fátæftar fonu búti. 

múfin braut boð fattaring. 

múta brýtur ftein (mútan bleytir ffeiniun, P). 

myrfrin eru þjófum þeffuft. 

mgvg eru Éonúngð eyri, 

mörg eru Fonúngð váð, 

msrgu lýgr fá margt talar, 

mörgu Ívatar freftinu, Sottald, 6. 3, 214, 

morgum bregðft mága (ftoðin, 

mgrgum er mein að heimffunni. 

mörgum flota ein ár til land. 

mrgum væður lítlu, hve verðr leíðður heiman, Atla: 

mál, 33. 

mörgum þvfir fagurt féð, $, 

N. í 

Málægur veggur itnar, þá et þinn næfti brennur, Arna 

Bps. S. blí. 75. 

náttvíg eru morðvíg, Egils S. SEallagr. fap..62. 

nauðfýn er nauðítaððum að biðja. - 

nei og já gjgrir íánga Þrætu. 

nóg Vefir fá fér nægja lætur. 

nótt {fal nema nýræða til, $tafnag. Ob, 22. 

nú er gott með Þeim í gær bitufi. 

nýtt manugi ndjð, Sávam. TL. 

S 0. 

beðin þjónufta er eingum ofgóð. 

oðdar gjöra jarli megin, S. 

óðul ér æffan. 
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of fært gjarna illaft enda. 

ofðryffja eyðir viti, em ofát heilfu. 

ofhátt fpil órétt (aðr., ójafnt) gengur til. 

offaupa má gullið. 

ófunnug er myrf gata, S. Jóns Bpf. Ís 

ófunnigur (ófendur) varnfngur firtir margan fé. 

ófunnigur (ófendur) varningur verður bruféum Býr, 

ólogum fætir fá ólagum beitir, 

óuýt et liggjandi lift. 

opt 

opt 

opt 

opt 

opt 

“ opt 

opt 

opt 

opÉ 

opt 

opt 

opt 

opt 

opt 

opt 

opt 

opt 

opt 

opt 

opt 

opt 

opt 

opt 

opt 

opt 

„opt 

et Brigð undir brúðar líni. 

er erfiðldtur iðjujmár. 

er falð undir fögrum orðum, 

er fegurft finn á fúluftu fnáfum. 

et galli á gerfi. 

et geitarþugur í Þeim, er gildir Éyfjaft, Ð 

et góð getið. 

et grey í góbé manté ætt. 

er þinn ellvi váðgari. 

er hulinn heyrandi nær. 

er vinn undir þvítu Hni (aðrnvífi Ð blf. 253). 

et lágur fefá þægur. 

er líð að lftilð háttar manni, 

er náttgjóla nspur. 

er óðtengur undir býtum msttli, 

er fpafur maður nærgætinn. 

er {fultur Í felbúi, 

er vo fyrir Byrutm. 

er það gott, fem gamlir Eveða." 

er þad Í foti Earl, fem fonúngð et etfi í ranni, 

Miáus S. fap. 27, 

er þorf, en nú et naubfýn. 

eru falffir menn mjúfmálir. 

emi Égld fvenna táð, BG. Sútf. S. fap. 19. 

eru paðður t pytt (lygnu vatni). 

eru ffætir fiffar (aðr., ormar) Í lygnum vatnum. 

eru fmd (litil Ð.) erindi á vorin, 
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ovt er vaffar hendur undir vondri Fápu. 

opt eru þrífnar hendur undir rifnum ftaffi, 

opt fellur fá, er fángið býður, 

opt fer góður matur í hunds Fjapt. . 

opt fer fá villt, fem geta ffal, Sóftbr. S. meiri, fap. 40, 

opt flabrar Fjaptalofr ad fýngjarnum, en geltir að góðum, 

opt fylgir fultur fjálfræði, 

- opt gjalda fætur Óminnið. 

opt gleður fá aðra, fem glaðir et. 

opt gleymir hún fufða því, að hún var fálfur, 

opt efir líft upphaf ólífan enda, 

opt Qefir vinnulatur víljuga túngtt. 

opt befnir fá hallofi verður, Sugfvinnsmál. 

opt bendir Þann grand, fem góður þvfift, Ö. 

opt hið fama fvfn í afri, Smf, 8, 233: 
= 

opt hínn betri bilar, þá er hinn verri vegur, ðugfo. 

mál. 

opt blýtft tílt af illum, Dropl. S. meiri, fap. 15. 

opt Ílýtft íllt af marglæti. 

pt Ílýtur mifið lof litla fæmba 

opt fann góður góð táð. 

opt femur fterfaftur ftormur út blíðafta logni. 

opt femur vetur með falda þand. 

opt fennir fá ðrum, er glatar fjálfur gæfu fi ni. 

opt matar ófýnn nef. 

opt víð deila í glfonu húfi 

opt "feft tv .d fannleif, ef fópara vatitar. 

opt fmiðaft Ifneffi af ljótu efni“ - 

opt ftendur íllt af fvenna bjali, G. Gúts. 8. fap. 9. 

opt túr fforpnum belg. ffilín orð foma, ($ávam. 136, 

Gtsrpum fyrir fEorpnumi). 

opt veldur penningur pundi. 

opt verður beita andrjú (fannffes anndrjúg) Þá farið er 

ab tolla hana. 

opt verður bráðEvaðb vínáttan, þá verpillinn tæmift (oðruvífiÐ). 

opt verður galín foli góður beftuts 

„ 
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ál 

opt Verður grátt út gamni. 

opt verður bljótt eptir gamanið, 

opt verður Foldt í breti, #. 

opt verður ferlíngar Ílátur að Elepróttum hófta. 

opt verður fvalræði af Fonum, Gólark 10. 

opt verður litið af Því haggi, fem hátt er reibt (annarð: 

fjaldan verður mifið af því b., 0. Í. fr). 

opt verður ofðað til vanfa, S. Aley. miEla, fap. 19. 

opt verður fá gamall, er með orðum er veginn, 

opt verður fd tælður, er trúgjarn er. 

opt verður flíft á fæ, fvað felur, var ffotinn Í auga, 

Sinf. 8, 402. 

opt verður fú vírbíng lítil, fen fnemma leggft á, átafnt. 

S. Steysgoða. 

öpt verður fveipur í fvefgi, Gturl. 6, 210, ({vípur, Sjón: 

atljóð Leirulæfjarfúfa 6.) 

opt ver leifur af litlu. 

opt vitu ógjórla, þeir er fitja inní fur, þverð þeir ro fynd, 

er foma, Sávam. 1384. 

opt volfar vondur (maður væna fonu, 

- ðíðið vor uppffurbarlauft fumar. 

ótrúr er óttalauð Þræll. 

óþvifnaður er aura tjón. 

p, 

Mentngurinn er bæði Fomandi og farandi. 

peufngurinn er veiðinn (aðr., fengijæll) á $verri fanpftefnu. 

Þrjályrdin pretta, Ð. 

píur er fá fiy ptöfar tétt. - 

prýðir bætandi hand (fjá: mifið prýðir o. fe ft.) 

R, 

Sád er ei betra, en óráð, nema Í tíma fé tefið (annars 

effi er ráð, nema Í t. ft. 

táð eru til allð fyrfi. ' 

tábþurfum verður heift tábaffortur, 
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taupatinn fntður fé lof úr laftum, D. 

teiði er verfti ráðgjafi. 

rífur hlýtur að ráða, þó hafi byggju náða. 

ró {ffal veiði gefa. x 

tóggmunnur er tánglætið brunnur. 

rúmlegull aflar lítilg forða, 

ræfflan viffar Evennfóma, Ð. E 

S. 

Gá á fyrt að baggva, fem {forað et á. 

fá á Evol, fem vol á, 

fá allt fitt víll Hafa, fær effert af annara, 

fá árla við, verður margð víð. 

fá offur er vel mældur, fem {fulbanaututinn fetur fig ofan á. 

fá bítur, fem fvángur er, Os 

fá brennur fyrfi, fem elbinum er nefi. . 

fá brýtur ip; fem ffíp á. 

eld vill fá, bann verður að leita Í sffunni. 

fá efti vill gánga upp ftlganu, femft effi upp á loptið. 

fá er efti alla æfi vefæll, fem einn bag á góðan 

fá er effi heimífur, fem fann ad ffammaft fín. 

fá er effi íðjulauð, fem Þegir yfir því, fem leynt Á vera. 

íá er eldurinn beitaftur, fem á fjálfum brennur. 

fá er eiugi heill, fem Í gebinu er veill. 

fá er eingi ófjúfur, fem hugurinn veifir. 

fá er eingi fvinnut, er fefur ofan Í vinnu. 

fá er fnart fenginn, fem ljúfur fer með. 

fá er fæll, fem góðum herra þjónar. 

fá fellur opt fyrt, fem frægti et, S. Ans. Bogsv, 

fá flytur gott hlað Í garð, fem góða Eonu fæt. 

fremftur vill verða, verður opt hinn fíbafti. 

fá frið vill hafa, má ei frið brjóta. 

fá fær gæfu, fem guð vill 

fá fær app, fem hamngjan ann. 

fá fær opt fall, fem oðrimm etlar fall. 

{á fær, fem frját. 
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gefur meft, fen minnft má." 

getur legið, Þegar hann vill, fem -fitlar fig fjálfur. 

geymir múfum, er til morginð geymir. 

gjarna vill Ýræra Í annarð potti, út úr hang potti fýð 

ut eða brennur víð. 

hefir bréf, fem beiðift (fjá: bref baf). 

hefir effi allt, fem opt hellir. 

hefir, er Guð gefur. 

hefir, er hættir, Smf. 8, 186. 

Yefir lítið vit, fem gengft fyrir lit. 

befir finn vilja, fem hægt fer af (tað. Ki 

hlýtur ab bera, er veit Ð. áemíngs Mfl. fap. 6. 

hrapar opt lágt, fem þreyfift bátt, fót. Sagu deEtots 

fterEa, fap. 7. í 

breppir opt meira mein, fen efti vill þola hið minna, Ð. 

fann effi að bæta bröf annat, fen berlæraður er fjálfur, 

fann efti gðrum að ftjórna, fem effi Fann fjálfum fér. 

faupir effi ftváfinn, fem eftir hann. 

fennir brum að afa, fem efut fytít. 

Eært vill hafa, {fal ljúft láta: 

latur et að iðja, et Ólatut að biðja. 

má hátt falla, fem djöfulinn vill hræða. 

má lengi gráta, fem eingi huggar. 

í má {vara Bjarflega, fem bánumannlega Breytir, (aðruwífi P). 

má tafa við, fem Bigta hefir ffofuna. 

man, fem þaufinn gaf. 

margt girnift, gengur 'margð á mið. 

mifgir efti, fem fyrftut fær. 

fem byrjar ferð fína á Ílaupum, endar hana gjarnaft 

lgttandf. 

í fem effi lýtur að litlu, verður fjaldan rífur. - 

í fem etfi vill, Þegar þann má, bann {fal efti, Þegar 

bann vill (já: þvgr etti vill). 

í fem etur allt upp á einu máli, má fitja yfir tómum 

bifti á því næfta. 

í fem hefir Enstt og Enattörep, fær einhvsrn félaga. 
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fem efir teyfinn, fær opt lítið af réttonum. 

fem illa bettuv, ftendur verfjandi upp. 

fitur, fem fitja má, fá ffípar, fem típa má. 

fitur fög efti úr færi, fem fyrftur tær. 

ffal ei frið brjóta, fem friðar vill njóta (fjá: fá frið 

vill hafa). 

fFal ei vera vandur að fvari, fe vondar Fvebjur fnði 

ífal gtand varaft, fem góður þyfifi. 

{fal vefa véttat ffnd, fem: runnið getur. 

fnemma vill vera herra, {fal lengi vera þjón 

fteinn verður um fíðir votur, fem allir Bræfja á. 

verður að biðja, er bjóðendur ei fær, Miáus S, f. 25. 

verður að fara, fem feigur er. 

vefður að lúta, fem lágar efir byr. 

verðut að lúta, fem lægra befir vald (aðr., tjaldið). 

verður að mæta miðjafnu, fem víða fer, Sottald. 2, 74, 

verður (þarf) að afa breiðan lófa, fem allra (varð 

manng) munn vill Gyrgja. 

verður að tefla á tvær bættur, fem vinna vill. 

verður að vafa, fem aðrum á að alda vafandi. 

verður aldrei auðmaður, fem fæðður er til fátæftar. 

verður eif ad fága, fem undir (henni) ffal búa. 

verður. fjalðan rífur, fem efti lýtur að litlu, (já: fá 

fem effi lýtur, o. í. fr.) gðruvifi Ð. 

verður fjalban vifur, fem opt rifur fig upp: 

verður fig fjálfur að {ofa, fem leiðan hefir granna (fá 

ffal fig lofa, Ð). 

verður tvifvar feginn, er á fteini fitur. 

verður út undan, fem fjærfinr fitur fati. 

þarf að afa Óteiðan lofa, o. {. ft., fjás fá verður. 

þarf efti ad bíta bein, fem að beimboði fitur (í í 

böfið er fettur). 

" faðnfng fpyr ei að. því, et fvengð má Þola, 

afnaft Þegar farman Eemut. 

fama (famr) er fvín með filfur á gtönum. 

„ famlyndi fafnar atð, en fundurlyndi fóar fé og náðum, Ð. 
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fannindunum veiðifi þvsr meft. 

fannleifutinn er fagna eftur. 

fáraft et Það á fjálfum liggur (báb et fdraft, P). 

fátt er beft Þeim faman eiga að bla, Ð. 

fátt er fyffina reiði. 

fegja {fal þurð, ef hann fitur notffviður við eld, Jsl. S. 

1, 347. 

fegjanda er allt fínum vin, Ægils SG. GEallagr. fap. 56. 

Íeigt et að ða fottinn af gærunni, 

feigt er Þræl að fnotta, Ð. 

fein Caðr., fvínn) burtreið tefft laungum vel. 

feinafti bifar fær tyrftan Einnheft (já: af feinafta bitar, 

0. Í. ft.) 

feint er að byrgja Druuninn auða, þá Barnið. et Bottið 

ofan Í (aðr., Bauðt). 

feint er að fæfja vitið Í vaðant. ' 

feint er Évenna geð fanna, Vigl. væna, fap. 14. 

feint. (fjaldan, Þ) grær um hrærðan ftein, 

feint líður fólarlauð ðagur. 

feint er eptir að líta, Þá fýrín er dottin ofan Í 

feint fyllir fsgvíg fona fnældu, 

feint þrýtur Þann, et verr hefir, Smf. 8, 412 og S. 

feinþreyttur er gæfumaðurinn. 

fem einn er Elæbdur, er hann fonbbur 

fér á Einn Áabntngin, 

fér, hvar Í garði gríð er alinn. 

férbvar fylgir fínum bretti, Ð. 

férbvsr hefir fína gæfu, Ð. 

férbvar hefir fína Eveððu. 

férbvor befir fína lund, fagði Farlinn, hann veið torfftafti, 

ar verður fá að leita, er lítið far þef Brobbbh. 

6. fup. 3 , 3 

finn Greft ldir Pet meft. 

finna verfa nýtur þvgt. 

fínum et fjandinn verftut. 

fínum fotlsgum verður hvat ab fylgja 
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fínum gjöfum er $vgr lífaftur. 

fínum hondum á þver Íróðurð að leita. 

fitt ráð tefur hvar, er Í fvgrfin fer (aðr., et Í Frepp: 

fngar Femur). 

fitt vill hvar fyllft. 

fitt vill meinið férbvstn þjá, fumít fleiri fá. 

fjalban Batar noftur fig á brjáli, Ð. 

fjalban brotnar gler fyrir gæfumanni (aðrir: fjalban brýtur 

gæfimaður gler). 

fjaldan bregur minna tré af meira. 

fjaldan er einffið vant. 

fjaldan et gjaf vondá manng gallalanð (ab, gtanbalat18)i 

- fjaldan er góðu oflaunað, nema illt Eomi á móti. 

fjalban er gott uppeldi oflaunað, nema illu fé. 

„ fjalðan er illffa innifgfi. 

fíaldan er {vo fætt, að ei fé með ólyfjar blandið. 

fjalban er upphaf endingu líft. 

fjaldan et það gott ffáld, fem gattalt yefir (aðt., Eveðut). 

Það er fjaldan gott ffald, fem, Ð. 

fjaldan eru ndmégáfur gallalauðar. 

fjaldan fellur eif við fyrfta þagg (eigi fellur tré við íð fyrfta 

bögg, FTjál. tap. 139, blf. 22Á). 

fjalðan hefir góður fviftur fprottið af illum runni. 

fjalban hreyfir hygginn hátt. 

fjalban femur liggjanda úlfi lamb. Í munn. 

fjalðan Femur liggjanda vargi máfur Í munn. . 

fjalban Eoma ótoluð orð á þing. 

fjalban launa fálfar ofelbi. 

fjálðan refur einn úlfur vel antatð erindi, 

fjaldan vegnar valu (þ. e. fpdfonu) vel. 

fjalban vegur fofandi maður, figut, Broðth. SG. fap. 6. 

fjalban verða: flóttamenn góðir avturþvarfð, Smf. 8, 226. 

fjaldan verður véttiýn reiði. 

fjalban verður fvo leiður til að ljúga, að ljúfur finnift 

effi til að trúa. 

fjalðau verður tóa teygð (aðt., trygg)a já: aldrei ve te ta 
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fjaldan verður víti voru. 

fjaldan verður Þræll happafæll. 

fjálfir tífaft úlfar, ef eiga fer ei fálfa. 

fjálfrábur þræll fetur hrúsbóndann fér fÉst lægta. 

ffamma ftund fFípaft veður Í lopti. 

ífamtatu ftráfnum fpgnn, hann ffamtar fér aðra fjalfut. 

ffemur er verið að þvo, en Þurfa. 

ffílur á milli feigð og Ófeigð. 

ffjótt et gagn gjstt, ffexbu af flyffinu. 

ffortur eltir ffammfýni, Ð 

ffortur er leti laun. 

ff% á aungvan f{filbaga. 

ffýtft, þó fftrie (én (aðr., þyfifÐ. 

færin gjara barnið blindt, en Enífurinn eineygt, 

ífsff orð Eoma úr ffældum haus, 

{Esmm et vó vteidi. 

ffomm er {faðfamlegt gaman, jafnan er það góð glatan. 

ffamm er {farar lýti. 

ffomm hundum, ffítu vefar Í Grunn farlá (ífamtu, Ð). 

ffamm og ffaði ffiljaft fjalðan að 

fmá eru erindi á vorin (abr., Vorðaginu). 

fmá verða jafnan srvendra manna þagg, Sóftbr. BS. meiri, 

fap. 35. 

fmátt er undir einum (þ. e. lítið munar um einn) mí. 

3, 9 í vífu $allfreðar Bandræðaffálds. 

fnaudur herta er í heiðri fmár. 

fofandi géfur Guð fínum. * 

{org gjstir fsla Einn og fár atigu. 

forgfullur hugur gjarir fár augu og fvíðandi brá. - 

forgin eltir fæluna. = 

fótt Eemur fnartfara, en fer feinfara. 1 

fpaft {fyldi góðum hefti ríða úr blaði, 

fpott og ffaði fitja faman. 

fpytr ætt (þ. e. fpytja menn) ab fíni, óáttal, On. 

26. 

ftendur fóli, ung fætur verfjars 
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ftieð eru ftgði * Befnin. 

ftór tafð (gumpur, P) þarf viba bróf. 

ftormur birtir féýrimennffu. 

ftórt hæfir ftórum. 

ftótt {fal fórum bjóða. 

-ftórjófarnir ftfga um blíð, en fmdþjófarnir hánga. 

fundum fellur og fundum flæðir (þ. e. fellur að og út) 

ftundum þýtur í logni ld, #. 

ftæðu þíg efti fórum af ftrígaþurfunni. 

fú fvarn vinnur og verf fitt, fem undir liggur, 

fultur gjavir færan mat. 

fú múð, er fafnar á þauítum, feitir effi hrafna á vetrum. 

fvángur maður „Ídtva Bíndft ei orða, þá feint et farið að 

borda. 

fvei. þér. flætð, þú ert efti á bót lærð, 

{vín fót yfir tín og om aptur fvín. 

fvipat þygrjum til fínna, 

fvipull er fvefn á fjö. 

fvíptílt er fæfar. logn. 

fvo brennir netla vin, fem óvín. 

foo Bugir ljúfur, fem launað er. 

fvo er barn á afbæ, fem vanið er Í óbæ. 

fvo er hvatt mál, fem Það er virðt, Ö. 

fvo er margt þvegið, að Það er efti hreingjart. 

fvo eru lag, fem hafa tog. 

fvo eru táb, fem Qefaft. 

fvo fellur heftur á fjórum, femsmaður á tveitt. 

fvo fer hvar, fem fæt er. 

fvo lengi má Évola í Íreinum brunni, að menn aufi 

Óbreint. 

fvo lifir hvor, fem Íyndur et. 

fuð lifir hæna á {fofum fínum, fem ljón á bráð finni 

fvo má einn eyta, að fjós megi við lifa. í 

fvo má lengi vondu venjaft, að vondt Þyfi gott, 

fvo fýngur hvar fugl, fem hann er nefjaður til. 

fvo verður þvær að: fljúga, fem þann er fjaðraður. 

n 

is só sk 
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fvgrt Eýr felur íta injólf. 

fund er verfi með fynd annari að verja, Ð. 

fæfift fet um fíðir. 

fæli er Ívar fig góðan geyrir. 

fæll er fá góðu náir, 

fæll er fá hollt hús bittir. 

fæll et fá fér fafnar góðu. 

fæll er fjóbáudit, en vefæll vafnsðauðut (aðt., barði). 

fælla er að veita, éti Yöla, Ö. 

fælli er gjöf. en Þága. 

fælt lif og fóttlaufir dagar fylgjáft et alltíð að. 

fætt er fjalðærið (fætur et fjaldfenginn tnattit, Ð). 

faf bítur fefan. 

. 

1, 

Eafa ffal gæð, meban gefft. 

taumlauð munnur mælir (ér Ógagtts 

tefft þar et í totfuteit á (það ttid Effi tafa á því, 't. b. 

filfiflút, Í flagð). 

“tefur úlfur af földu fafðutt. 

til et matur, þá befsí Eémur í Bú. 

til góðé vinar liggja gaghvégir, Sávatn. 

til varð er ab fímjatga Það fetið, fem hógu et feitt? 

til þvstð er gomlum áð gefa, Hanti -gétut ei bórgáð út í 

hnefa? 

til láng er hatturinn, Þó hárin hréyti, 

til márgg verður bætt jafnán, Bjálnes. S. fap. Á. 

til otbinna hluta {al gott íhæla. 

til fegir bugueinn vilja, Pigl. Dæra Í efa. fap. íA. 

til ímjarð er að vinna, en ci til falva (abr., flauta). 

til þefá að gjóta eina lýgi ttlíanlega, Þurfa fjó aðrat. 

til Þefð Bylft einn Bagut, að allt {fult bræðaft. 

til þefá er biffup ab bera hann fyrir. 

til þefð er fé að flífa því. 

til þeg er gagi (þ. ec hundur) ab gelta a er ffapt: 

w, því at geya ffal, S). 

4 



50 

til þefð et glópur að ginna (abrir: till Þefð er glóp að 

ginna, að gjaldi heimffu End 

til þef er þundurinn, ab hann gelti, 

til þef er Þjótur ad Þurfa á. s 

til þefð eru bleydimenn að blegða. 

til Þefð ern 199, að boðorð féu haldin. 

til þefð eru vond bæmi að varafi. 

til þefð fegir túngan, af þvarju andi maður er 

til þefð tefur hvor, fem hann á að fér. 

„tíma Þarf til allg. 

tímans brigðlyndi vottar vinating trúlyndi, 

tíminn tælir þjófinn. 

tína má gull úr grjótt. 

tjónið bætir ei um fyrir {faðanum. 

tómt bút gjsvir táðófonu galda. 

tómt er Eerið, þó frofðað fé yfir. 

tómur et tignat tómt. 

torveldt ev ndttúvu að tetnja. | E 

teauð. gengur geit út garði. 

trúðu effi (fugga Þínum, þó hann gjori þig ftóran. 

túnga ev vara eitur, en tgun fmytfli. 

túnga leifur við tanna fár, S (tanni Í. Í. tonn?) ; 

túngan et cffi bein, famt brýtur hún féundum. beina 

tog. ern hófin, og ratar heimffur hvorugt 

tug húngurmál gjara þið þriðja gtáðugt. 

tvo má gjöra úr eimim, ef lengi lifir. 

tætir Ferlfng út toglaup fínum. 

tam er hand á venju (adr., vinni), Aðrir: verður and 

á venju fús (fjás fús er hand, o. {. ft.) 

U. 

tlfur Gtevtir árum, en ei háttum (oðruvífi Ð.) 

úlfur er Í úngum fyni. 

úlfur er fvfna fættir (Þ.e, Þegar úlfurinn  fémur, bætta 

fvínin að bítaft), 

1 

| 

| 

L 
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tlfutfan grípur effí bráð á fjálfá fíng mart. 

um veltan ftein ver trandla gras. 

„um stugt: (heilt, Þ) er beft ad búa, Ssatlamagn. S.þ. 

1, fap. 4. 

una augn meðan á fjú. 

undandráttur eyðir framfvæmdum (sbruvífi p). 

úngur maður og albrað fljóð effi á faman á beð, 

úngur nemur, gamall fremur. 

úngur ffal á úngum vinna, Ynntaf Vígaft. S. (úngr ffal 

at úngum vega, Sál. S. 1, 339). 

úngur ffal því venjaft, er aldraður vill hafa, Sugfvinns: 

mál (eðruvífi þín prentuðu), 

út Ívarjum vandræðum verður noffud að ráða. 

urt járn, vað Eerlíng, átti Eníf beigan, Þáttur Gullífu 

Þórtar. 

útfús ev illa fenginn eytir. 

v. 

Bafagepillinn verður að manni. 

vafandi þarf fá að vera, fem gerðimi á að geyma, 

valt et að treyfta vortðum. 

valt er lánsglyfið. 

valt er vina tranft. 

vandfaríð er með veifa beitfu. 

vandfenginn er vinur í nauð. 

vandfundinn er vínur trúr. 

vandbitt er ffjól í vandræðum, Ð. 

vandt ev að geta þefð, hvað undir annarð ftaffi býr (vande 

er að geta fyríu annarð {fap, Ð). 

vandt er að figla milli ffers og báru, famanb, S. Öl. 

Teygg. Etalþ. 2 ÞM. blf. 262. 

vandt“ er að fjá, vart fyrr Eemur hel eða lángur frami, 

Örfn. 8. 6lf. 400. 

vandt er að vera beggja vín og báðum trúr 

vandt et út vondu að ráða, “ 

A* 
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vantar það fem víð ffal eta. 

varla er veflum hent að beila Fappi við volduga. 

váffeytt er annarg vinátta, Gulaþ. £. bl8. 61. 

veð vegur (Þ. e. ber) pening heim. 

vegna móðurinnar er barnið fyfi. 

vegur túnga, þó vopn brefti. 

veit hvað verða vill, em ei þvað verða Fann. 

veit hvar í garði grið er alinn, 

veita ffal Þeim, er veldi hafa. - 

vel lýgur fd, er með vituut lýgur, S. Þorft. Síðu: 

ballsf. 

vel verði Þér, hríð, þú gjorir bórnin víð. 

veldr — at fá er varar, Grettis S. fap, ál. 

veldur hvgr á heldur. 

vér eplin með, fogðu þrofgataðg folarnir. 

verður þvgr ab fara, þá feigur et 

verður þvgr með fjálfum fér lengt að fata, S. Bíla 

Sutsf. fap. 14. 

verfið d að lýa mann, en effi verffætið. 

verta et Ílt, en efti par (annarð ? betva et Út 0. Í. fe). 

verta gjgtír vondt lítið. 

vertu að verfi þínu, Þá bjeffi ber að býrum. 

vefæll et vatngðandi, 

vetur þeffift af vindum, fúsbondi af: Bjúum. 

ver bövnym vit, fem vetur fjölga, 

ver hvgr af gengi. Sáttal, Gnotta, 

við éru vegamót, fæll er fá fem vel gjstír. 

við heimafvinnum er verft að fjá. 

við illu er að bíaft, gott Femur effi óvart. 

við æt ffal á ftemma (at ófi ffal á ft, On, Etb, 

blí. 114. 

víða eru pottar brotnir (aðr., víða et pottur * brotinn). sg 

glíum lendum 0. Í. fts, Ð. 

víða feimur vargi bráð, 

víðfvæm ev áftín, 

víðleitnin er eingum  bgnnuð, 

a 

{ 
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vildi hvat Þeffja fio, hæbbu færri mig. 

viljugur er fótur til vínar húfa. 

vindræg er væn ráð. 

vinnft að bera vatn á fírungum, 

vinnur mær vana finn, 

virbingar tába víti barna, = 

vífiv fjarri, vet fjalban (fumanb. Sál. s. 1, 847). 

vit er. þarf í vangæfu. 

vits er þarf Þeim viða fer. 

- vitffa er afli betri. 

vitffa er Betri en vænleifur, Ð. 

vona ffal hing vildata, þó Óvænlega horfi (vona má opt, 

þó von þyfi Þrotin, Ð). 

vondt er vana að fafta. 

vondt er virnalanft mál. 

vondur et alltjafnt aumur. 

vondur finnarí et effi. betri em ftelari. 

vondur —maðut mifgir gjarna annað augað, ab nágranni 

hang mijéi fín bæbi. 

vorfunfamir vorfunfemi mæta, Ð. 

vænt er það, fem vel er grænt. 

valt er veraldar blíðan. 

velt eru láng þíngin. 

2 á 

Ymift t afla eða eyra (aðr., ýmift Í afla, ýÝmift Í eyta), 

Gtundum Í g. e. eyra, . 

Ýmir. eiga lut í grautar gerð, 

Ýmfir eiga fÉot Í teyðinni. K 

ýmsum ffiptir iímunum, - 

Þ. 

Þá Gólan et fætt, et brefttng næft, 

þá endirinn er góður, er allt gott, 

Þá er efndanna vant, þegar heitið et Eomið. 

þá er eldur góður ánni, Þegar froftbíngull hángir útí. 
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þá er til höfð bulift, ef bdffinn firift. 

þá fátæfur fær Eæti, fær bann ólæti. 

þá fofid er í eitt {fjól, er ófennt í annað, 

þá gull talar, gefur verglbin þljóð. 

þá {fal Pétue, ef efti vill Páll — B 

þá ftóry fluffurnar Íljóma, beytift efi til þinna litlu, 

þá verður eif að fóga, fem undir {fal búa (fjás fá verður 

eif að fága, 0. Ís fr.) 

þá verður hvgr að fata, er hann er feigur (adrir; hvat 

verður að. fara, Þá feigðin fallar). 

þá vífir er fjarri, villaft hunángsflugurnar. 

það á effi faman fingur og fjóferðir. 

Þab á effi faman flægur og einfaldur, 

það er allt gott, fem fjálfum femur. 

það er bráf að bera í baffafullau læf. 

þad er brjúgt, fem Brýpur. 

Það er ei að launa, fem ei er gjart. 

Það er eingum lift, fem alin leifur efti, 

Það er einum lift, fem hann leifur. 

-það er efti að tafa, fem efti ev til (bað tefur eingi, 

fem e. e. t., Ð). 

Það er etfi ad Þaffa, fem efti er veitt 

þab er effi afbrigbi, fem allir hafa. = 

það er efti allt gott Í maga, fem í munni er fætt. 

það er effi allt, að á tægið borð fé beranda. 

Það er effi allt € Fatlinum, fem frætt. er. 

það er effí altíð beft, fem bliðaft et. 

það er effi búmaður, fem efti fann að berja fér> 

það er effi hægt að gjöra tvo mága að einni dóttur, 

það er effi Eyn, þó þernan lítift þúðmóður finni, 

það er einffið girnd, fem hann getur „efti, 

= 

“ 

it 
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er einum ffemtan, fem brum er ángur, Eptirmáli 

Máusar 8. 

er fánýtur fandur, fem effi ber fat (þ. e. teifi) fitt. 

er fljótgjatt að fnýta þeim, fem nefið er af. 

dt glatað, fem óþafflátum er gott gjatt, Ð. 

er hægt að fmella fíngrum fyrir Fonúnginum með Send: 

utar Í vefunum, 

er tllt að geyma, fem allir girnaft. 

er illt að heita fíváfur, og vinna effi til. 

et tllt ad ljá fpðninn, en lepja fjálfur. 

er tllt að vera bæbi ger og Mmafvauðiira 

et illur eyfut, fem effi endift EirEjuleið. 

et illur fnífuv, fem effi bítur d púnginn (pýngjuna). 

et jafnfeypi að gefa ura við fú. 

er lítið fár, fem effi (víður. 

et lítið vit, að gángaft fyrir lit, fjá: fá hefir lítið 

Vil 

er lítill vandi, að leyga pofa tit bandi. 

er lt (teg, Þ) hand, fem effi ver hafud fitt. 

er matulegt (aðr,, setta), að Þeim fvtði, fem undir 

míga. 

er Ójafu leifur, að tifur eigift víð giltu. - 

er óronum næft, er veflu batnar, 8. Mey, mikla, fap. 1, 

er feint til bunta, þa býrið Íleypur. 

et fitt hvort, fteypir eða ftyður. 

et fjaldan vel veitt, fem lengi er matteiðt. 

et fnauðrar ftúlfu ffabi, að hún er ífopuð væn, 

er ffammlauft, að fá minni vlfi fyrir þeim meira. 

et fpáð, fem fpatir mæla)“ S. Þorl, Bps. helga í 

Bormála, 

er túngunni tamaft, fem Þjartanu et Égtaft, 

' 



Það 

Það 

Það 

það 

Það 

Þab 

það 

þad 

það 

Það 

það 

Það 

Það 

Það 

það 

Það 

það 

Þab 

Það 

Það 

Það 

Þat 

það 

það 

Það 

það 

það 

það 

það 

56 

v ' 

eru fleiri: fundar fvartir, en Gunðdurínn preftsins. 

eru ill umfeypi, að tafa högg fyrir hærð orð. 

ér vel að breyta, eingan til íllð að reita. 

er vefæl mús, fem efi hefir nema eitt húð. 

er vitur, fem vel Í varða teynift. 

er vond æt, fem efti veldur fati (þ. ex reifi) fín. 

er vondur bntfur, fem efi bítur á píginn (þ.e. Þýngjuna). 

er. grg (tog, Ð) bond, fent efti vet hofud fitrs 

fer efti ætíð faman, fælt líf og fóttlaufit bagár. 

gildir einu hvað í Barnfonu et Bórið. 

gildir einu hvar fagurt flatir (adr, flæfifi). 

gjstít eingi, fet han getut efti. 

Gefir eif, er af annari {fefur, Sarbardsl. 21. 

Befir eingi, fan Bann bættir eigi til. 

bugnaft beimffum, að Cáðt., þá) þónum er hælt. 

Eemur ei allt óffadt af úlfá munni, {én Í femur. 

Eemur efti til af góðu, að fotturinn hefir Elærmar. 

lætur hvsrjum Beft, fen þann yjsrir loftugur, Ö. 

"md eigi allt brjóta, fen -Bveftur er á. 

má þinn vondi gjara, að verða dariðiit og eta efti, 

(sbruntfi P). 

beppnaft=þvgrjum, fem bátn er til borinn. 

mætift opt Ealdt (aðr., fránft) veður og follþetta. 

orfar (reynir, P} ei á þreyfti Eappanð, fyrr en á þólminum. 

fFartar á einum (fumum, Þ), fen ffomm er á sbrum. 

var vél að ftaffa feff efti hala. 

verðir að fara, fám lengi á að vara. 

verður ef allt að regni, fem teffur ev Í lopti, Víga: 

ftyrs S. ágrip. 

verður þvgr að vinna, fem ætlað er, Fjál, fap. 6. 

þurfa margar mýð að binda Egttinn, 
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Það ætlar bvinn, ab þvgv muni ftela, 

það ætlar fvángur, að Þann muni albrei faððut verða 

(gaguftætt Þ blf. 387). 

Þángað Eemur fafa, fem fona vill, 

þángad ftundar barn, fem það finnur finn lifa, 

Þangað ftundar Belgur, fem borinn ev, 

Þángad vill þvór hníga, fem bann er hallur, . 

Þar bítur geit, fem gengur. 

þar er auga fem unir (fært er, Ð). 

Þar er bælft á garð að tíða, fem lægft et. 

þat et hvðtð gæfa meft, fet getinn ér, Atmanns S. 

fap. 8. ; 

þar er hand fem fárt er, auga fem Fært ét; hjarta fem auð: 

ur et (aðruvífi í Ð blf. 392). 

Þar er lítil dunda, fém ein dúfa (bahdar) leifur. 

þat et mér úlfð von, er ég eyri fés ' 

þat er pífa, fem finnur finn lífa. 

þar er arg vættur, fem hún er nefnd, Brvatobbs S. 

Þar geðir (aðt., grær) gtag, fem girðt er um, 

þat. fetnur fá fe það veit, hvað targar ert théyarnar Í 

Melafveit (sðruvífi Þ). 

þar fom vel á vondan 

þar leifur hand á, fa fátt ét. 

þar mætift fránft vetur og follhetta, 

þat veið ab undir frófi (þ. e. þat bófít vogarleggutinn 

upp), Gturl, 1, 47. Sángt {Ð, blf. 895. 

þar fem fínfur farmandregur. femur Ómilbut og eyðir. 

þar. fitue (adv, bíturs Eannffe: bíður) bjrn fem bundinn et 

Þar {fall {fomm, et ffylbi, 

þat verður fjalban búðrjúgt, fem Margar er tatfeljur, 

„Þegar fyndugur Eemur til fæng, þá hefir fænn efti vid. 
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Þegar fmdfuglarnir Þrátta, gjó:ir gleðan fig ab Bómara, 

Þegar tveir glíma, fellur fá fem minna má. 

Þegar tveir Þrátta, Þyfir hvorjum fitt (sbruv, Þ blf. 400), 

Þegar vinið gengur inn, gengur vitið út, 

Þegja Ífal beggja vinur báðum trúr. 

Þeim á effi út að afa, fem allftaðar fer á Ealdan Flafa, 

þeim er tllt að gráta, fem eingi vill hugga. 

Þeim er ílít að þiggja, fem ei veitift af vilja (oðruvífi Ð 

blí, 268). 

Þeim er sllum Borgið, fem Guð Bjargar. 

Þeim í fólu gánga, fríður ffugginn eytir. 

Þeim margt hefir í finni, fellur margt út minni. 

Þeim ffal úr garði fylgja, fem maður vill að aptur formi. 

Þeim þarf efti að verða bragbafátt, fem hefir hjá fér flótti 

ugan og flægan. ) 

Þeir fá byr, fem bíða (famb., bíbendur eiga byr). 

þeir hafa efti að fegja af fúru, fem aldrei fupu nema fætt. 

Þeir hafa gagn, fem Guð vill. 

Þeir hafa verr, er teygðum flitu, $. 

þeir lífa opt lángan aldur, fem með orðum ern veghit, 

£tjál. fap. 147. 

þeir fegja mefi af Ölafi fonúngi, fem hvarfi hafa heyrt 

hann né féð. 

þejá er efti að mijða, fem ófeingið er. 

þefa fennir á beini, vat Broftin er hofa, 

Þeíð minnaft fíngur, er forðum unnu. 

þjóð veit, ef því vita, $ávam. 

Ýó úvar vífi með mannum, Þytift eingi valda upptafum. 

Þróttigur ér hvat um annarð mein. 

Þræll ev eingi Herta. 

Þræll þvdir næturfomu, en. bandingi Bagðbrún, 



öð 

þú flepptir fteifinni og fleiftie um fíngutna, 

þúngt veitir gömlum að gánga í Fletta, 

Þúngur er fynda {vefn. 

þufs getur ffip, en liggur fjálfur Í landi. 

því deyr margur, að einginn Þjargar (Rilja). 

því lofar margur Í finni neyð, fn hann endir effi fyrir 

finn beð. 2 

því fem fínfur famandvegur, fem ómilður 9 epbir (ját 

Þar fem ffnfur, o. f. fr.) 

Því {Fal Barni Bjóda, fem Betur tefur“ við.: 

þvt flettir hún Euíða halanum, ab hún vill fleivi jafns 

faurgar fér. á 

Þyrpaft hrafnar að bræi, 

þögn er efti á þíng færð, 

Þagulmennið et ei allur þar fem þann et féður, Ö. 

Æ, 

9 ev jarð frofin -fytir Óþrifnum (þ. ce. Ístum fínum 

(adrir: fyrir Óþtifin fvín). 

æ fellur noffuð úr favanda byrði. 

æ Ílær flár, þá annar hlær. 

æ Fafna Évifjagur (Et, 8, 125) NN góbiat Fynu 

dyrum, 

æ leifur rafti, teban gamall hundur víll, 

€ léttift matbyrdin (aðrir: neftiðbyrdin). 

æ ffelfur gamall, þó yfir glæðum fitji, 

æ vill vatn til ffrandar. 

æpa froffar Í mýrum, S. 

ætíð verður eitthvað úr vöndir að tába, 

tíð vill ferlíng hafa þrætuþráb finn. 
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Bbltngur ffyldi einfar aftur, S. 

öfgar um fíbiv. 

öfund ðregur illan flóða. 

sfund ér Árrigul (ofund tís átla, þ). 

fund fefut alla dygð. 

dl fegir allan vilja. 

lí eru vér Brorleg, fvað Móbadíð, hún hafði Gróf tfsóta 

undir hafði. . 

gll falla loftverf létt. 

all vötn vénna til fjáfar. 

slmufa tæmir eingan púng, og ei tefða Dagleið. 

glvar þarf fá að vera, fem lögunum á að fýra. 

gtg et fú hand, fem ei vill bera blaf af hafdi þér. 

fl BÚ a a A 



Skirfla 

| um Befsaftaða = Stólg 

fyrir Etóladrib 1842—1843, 

Gamin 

af 

Sóni Jónsfyni Lect, theolog. M. af Dbrc 
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æ blabfíðu Qi t fFírflu minni fyrir {Fðladríð frá Ata 

Oft. 184t til 31ta Maii 1842 ffitffotadi eg til minnar 

nætfurdangánganti ffnflu blf. 11 og 12 tm það hvað ffóla: 

úfið á Befsaftaðum fnextir. 3 hauft eð var, vat gjört 

við fFðlagluggana í leftrarftofumim, og eing víð þau brt: 

legu þúfafyuni, fem Br. Scheving býr í3 fomuleiðið víð 

Það herbergi í fteinfelðu (Bíndingð . værfð) byggingunni, fem 

ætlað er Þeim lætijveinim fem ætlað er til ab úrffriftft 

Það árið; em þelð viðgjarð nadi ei nema til þef, fem efti 

varð bjá fomift, til þei menn ffyldn geta bjargaft við Þefgi 

hús þetta áríð eind og þan eru; Þareð Gtíptóyfirugldin ecigt 

þá viféu, og munu naumaft víta enn,- hvað við {Fólann 

munti verða gjart, þvarum menn efti hafa otbið fambóma, 

fem fjá má af Tíbindum frá nefndarfundum íslerstta 

embættismanna í Reykjaví, fyrri Þeildat Bli. ÁT. 48 

og 72—110. Mína meiníngu í Þefsu efni þefi eg látið 

t ljófi fftiflega í ffrífuðu titforni fendu Giftöyfirvaldunut 

drið 1838. Ílm fteinbygginguna ev. það að fegja, ab Þafið 

Þarf endurbótar við, ef húfið á að brúfaft handa {fólanum, 

ein og hingað til, og hvatt fem á, ef það á efti að 

ffémmaft af (efa. Gátfallt er og í fvefnloptum lærifveins 

anna, þegar mifið froft gerirs túmfst ffólalærifvefnanna án 

effi heldur {vo blý, fem meðharf í fvo földum fvefnherbergjs 

um. Pó verður Þefsi galli vitfvæmaftur, Þegar einhver 

lærifveinanna fyfift, þareð effért herbergi er til handa fjúifls 

íngum á Befsaftoðum; og heppni var Það, að eingum varð 

það til férlegð meind, eba efti fleiri fýftuft í vetur, Þegar 

4X 
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6 til8 færifveinar urðu um tíma túmfaftirs fem mifið mun 

meiga Þaffa Þeirri umbyggiu, er fyrir þeim fjúfu var hotin. 

Bótaþyrflan í EitEjuloptínu, um verja er getið í 

ffírfu minni ár 1840—41 bl. 12, er lift á fig fomin eins 

og þat er umgétið. í 

S% Befsaftada ffóla Bafa Þetta ár verið eing margir 

teglulegir lærifveinar ein8 -og þan undanfgrnu, nefnilega 40 

alls, .og þeim verið einð ffipt, einúngið í 2 floffa, Efra 

og Heðrabeff, Því til meiri fFípta vantar bæði- túm og 

fennarta (fjá fEirflu m. 1840—4t blf. 14—16); en Þatað 

aufi Þafa 6 aufalærifveinar notið fanplauft uppfræbíngar 

með Mebrabeffjar lærifveinum, með fama ffílyrdi fem gétið 

er um É nýnefuðri ffirflu minni. 5 efðara nutu tilfagnar Í 

ollu, fem í Sebrabeff hefir verið Fénnt Í vetur, en 1 efti 

nema Í noffrir, er Þar befir verið fénnt, þvt hann var 

mjag {ftutt Éominn tífóla lærðómi. 

Meir 40 færifveinar (að Ótgldum aufalærifveinum), er 

tilfagnar hafa notið Í {fólsnum þetta ár, ern 20 embættis 

manna fyniv, 19 bænda og handyðna manna Ýynir Í, og 1 

Eaupmanng fonur. 19 Þefsara 40 (ætifveina hafa tíð fan 

leið notið heillar slmufsu, en 10 hálfrar; hinir 11 afa 

eingtar olmufu notið, 8 þefðara 1 fíðaft nefndu * hafa eigi 

verið nema 1 árí ffóla vorum (já fFívflu m, fyrir árið 1841 — 

4842 blf. Á). 

Sja útffrífaft úr ffóla vorum Í ár, od fýnír með, 

fylgjandi Tabla Á. hverjir það eru og hvernig þeim hefir 

1) Mob bænba fonum tel eg þá, hverra feður búa jem bænbur 

þó Gtúbentar féu, 7 

2) Eigi vóru ab fonnu vorið 1842 nema 6 útffrifabiv en 2, 

var tábib frá ab halba áfram fEólalarbómt vegna óhæfilegleifa þeirra 

til vífinbalegra bófmenta; þefsvegna gátu 8 nýir inntetifi í ffólanm í 

hauft eh vat, 
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um þat, 
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Mofn Qærifveinanna. 
* 

> (ðil bff. 4.) 

Eabla 

hvernig berjum af þeim, fem útffrifubuft, tótft í því opinbera lærbómöprófi þann 22ann 2ába 

"  26fa og 27ba Maí 1848, í bverri lærbómðgrein útaf fyrir fig. 

RA a
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| Utft. 
í Trúar. | Derald=|Landa:| Kim: Keitn- $afuð: 

W. T. | lærð, lína ' fEipfn. málsfr.| lift. | tala. 

Zat, 
| Í Jel:| ge: 

gatna.) fíl. |Srifta. ÐanfEa.| fúl. | tín. brefta. 

1. Æirifur R. Givertfen. | ág. |dável |'ág. | ág. | bávrl | vef | ág. j ág. | ág. | ág, | ág. | do. ág. 102 2. Jónas Guðmundsfon. | ág. |bável | ég. | ág. Ibável | vel | ág. | ág. í ág. | ág. | ág. Í ág. Í ág. | 102 3. Gveinbjórn Guðmundsfon. *| bável | vel | bável | bável | bável | vel | ág. | ág. | ág. | fæmil. | bável | ág. | ág. | 90 4. Jón Arnafon. — bávell vel { bável | vel | vel | vel Jíbável | ág. Í bável | ág. | ág. | ág. | ág. | 89 5. Bjarni Gunnarfen oe hávi | vel Í vi |'bável| vel | vel | bável | bál) vel | ág. | ág. | ág. | 85 6. Gigbjarn Gigfúsfon. a a |bávell vel | vel | bávell vel | bável | vel | bável | ág. | ág. | 81 7. Mtni Baðvarsfon. Lot | vei { vei | vel vel | vals Í bável vð | vel | bável | vel | bável | ág. | 77 
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re 

„tbugagrein: Gtjarnan (5) mertir, ab Griffa hefir verib Íefin ftabinn fyrir Sebveffu. 

æveit af þeim fem í Majó 1842 útlfrifubuft frá Befðaftaba fFóla : Brinjólfur Snorrafon og $aldór Stíðrifsfon (fjá Gfírflu mína fyrir Gfólaárib 1841—1842) (ggbu fig í hauft eb var unbir fyrfta Qíffólans lærbómépróf (Examen Artium) og feingu bábir. Eaudabilis; en þarabaut lagbi fía Ærfti Sóbannesfon, útffrifadur frá nefndum Gfóla í Majó 1840 (fjá í fEfrýlu minni fyrir Etólaárib 1840—1841 fylgjanbi Soblu B. c.) (ífa unbir áltólanð fyrfta lærbómöpróf og féft Haud illaudabilis, og pifir mér efti ólíf: legt, ab þefði lífa befbi feingib Laud: ef hann befbi figlt, - fama ár fem bann útffrifabift. } 
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tefift í því opinbera færðöma prófi (ben offentlige Eramen). 

Gafa 5 Þeirra Í 6 ar notið tilfagnar Í Befgaftaða {Fóla, 

1 notið þar 5 ára tilfaqsar og 1 notið Þar uppfræðingar Í 

á dr. Æinn tiotið þar 1 árg slmufáu, annat 3 áta, 

„ þriðji 3É árs, fjórði á ára, fimmti 45 áré, fjottí 

5 áta og fjöundi 53 ár slmuíðu. 

Egmuleiðis fýnir Tablan B hvernig Þeim lærífvein: 

um, fen eptir Verða í {Fólanum tófft í þvt opinbera lær 

dómsprófi þann 22—24 og 29ða Mat mánaðar þ. d. og 

hvernig þeirra tað verður eptir þvt. —% fEítflu minni fyr“ 

ir ffólazdrið 1840 — 1841 blf. 16 og 17 og fyrir árið 

18át—1842 blí. 6 og 7 hefi eg befs gétið eptir hverjum 

teglum fFólalætíjveinarnir  niðuttaðaft. Ggmuleiðið eptir 

hverri teglu Þeir tafaft upp Í Efrabeff úr Mebrabeft og - 

að þínir nýu fetjift þá í hverjum beff neðftir.  Gamfvæmt 

nefndum teglum varð lætifveihanna roð þefði Í hauft eð 

vars Á. 9 ÆfrabeðE;: 1) Jónas Guðmundsfon. 

2) Æirítur KR. Givertfen. 3) Bjarn Saldórsfon. Á) 

Gveinbjarn Guðbmundsfon. 5) Bón Arnafon. Ö) 

Gigbjarn Sigfúsfon. 7) ÆZaurus Mid). Sónsfon. 

9) Guðmundur Bjarnafon. 0) Snorri 3. Krordfjard. 

10) Steindór - Stepbánsfon. 11) Arni Baðs 

varsfon. 19) Arni Gíflafon. 13). Bergur áalbórs: 

fon.. 14) Bjarni S. Bunnatfen. 15) Þórður Thor: 

gtimfen. 16) Jón Gigurdsfön. 17) ór Tónsfons. 

18) Gifli Bvínjulufen. 19). Sinnur Tborfteinsfon. 20) 

Oddur $allgrímsfon. 21) Yiagnús Giflafon. 22) 

Öðdur Gveinsfon. 23. Þorvaldur Baðvarsfon. 

B. % Yteðrabeft: 1) Jóhann K. Benediktsfon. D 

Bogi Thoratenfen. 3) Jónas Thotfteinfen.. Á) Jón 

Zuðdun Blandal. S. Æiríkur Hónsfon. 6) Beneditt 

Briftiánsfon. 7) Gunnlaugur Guttovmsfon. 8) 

Stepbán Guðnafon, 9) Gunnar gallgtímsfon. 10) 

BenediEt Grandabl. 11) Jón Gnæbjarnsfon. 19) 

Bjorn Pétursfon. 13) Páll Jónsfon. 14) Magnús 

%. Thorlacius. 15, Magnús Grímsfon. - 16) „Stiðr. 
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Bjarnafon Tboratenfen. 17) Guðmund. ÆÆinarafonð, 

Allir í Efrabeft hér nefndir lærifveinar, og ein8 Mr. 1— 9 

fem nefndir eru í Sebrabeff urðu eptir Í {fólanum vorið 

1842. M. 17—23 í Efrabeff fluttuft Þángað úr Meðra: 

eff Í byrjun DEtóber mánaðar fama ár, em þeir 8 fem 

neðftír ftanda í Seðrabeff vóru þá inntefnir Í {tað þeirra 

fem burt fórn vorið næft á undan, nefril. þegir: 1. Beneð. 

Gtrondal, fonur fFólang Efinara Sveinbjarns Ægilsfon: 

ar. 2. Jón Snæbjarnsfon, (onnur Snæbjarns íál. Björns: 

fonar, Mrefið í Veftmannaepum. 3. Bjarn Pétursfon, 

fonut bónda Þét. Détursfonar á Mtiðhópi Í línavatng 

fðlölu. 4. Pall Hónsfon, fonur bónda Hóns Pálsfonar 

á Hjalli Í ólafófn í Efagafyrdi. 5. Magn. Í. Thor: 

3). Mvffud umbreirtift vebin í beffjunum vib mibsvetrar lærbóing= . 

prófið, hún varb þeísiz „dj 3 Efra bett: 1. ir. K. Gis 

vertfen, 2. Jónas Guðmundsfon. 3. Jón Jónsjon. 4. Bjorn 

$albórsfon. 5. Gúli Brinjulvfen. 6. Sveinbjarn Guð: 

mundsfon. 7. Laurus MM. TJobnfen. 8. Jón Armafon. 9. 

Gigbjorn Sigfúsfon. 10. Guðm, Bjarnafon. 11. Arni Boð: 

varsjon. 12. Bjarni Gunnatfen. 18. Snotti Mordfjorð. 

14. Steindór Stefánsjon. 15. Þórð. Thorgrimfem. 16. Arni 

Gúlafon. 17. Jón Sigurdsfon. 18. Sinnur Þorfteinsf. 19, 

Oddur allgrúnsf, 20. Magnís Gíllafon. . 21. Bergur 

albórsfon. 22. Þorvafanr Þóðvarsfor. 28. Öbdur Sveirs= 

fon. „B) 8 Keðrabett: |, jóhann KR. ÞBenedittsfon. 2. 

Beneð Et Grondal. 3. Æirífar Jónsi. 4. Bogi Thoraren: 

fen. 5. 3. 4. Blöndal. 6. Stefán Guðnaf. 7. Magn. Í. 

Thorlacius. 8. Jón Snæþjarnsf. 9. Gunnar $allgrímsfon, 

10. Pall Jónsfon. 11, Gunnldugur Guttormsfon.. 12. Jón: 

as Tborfteinfen. 13. Beneðitr Kriftjónsfon. 14. Magnús 

Grímfson. 15, Bjorn Þétnrsfon. 16. Sriðrið Bjarnaf, Thors 

arenfen., 17. Guðm, Æinarsfon, En þad álírum vér elti abals 

lærbómgprófs en þó (eggft þab ab því Teiti til grundvallar abal:fær= 

bómöprófínu, fem: er á vorin, ab fá fetft ofar, fem eptir því hafþi ofz 

at fæti, ef vitnisburbir verba jafnir. 



(3il blf. 5.) TR 

| Ea bla 

um það, bvgtnig þeim féðlalærifveinum, fem eptir urðu, tófft í því opinbera lærbómöprófi í Majó 1843 

í hvgtti lærbómögrein útaf fyrir fig. 

Stofn Qætifveinannna 

1. Jón SJónsfon. 

2. Bjarn áalbórsfon. 

3. Gífli Brinjúlvfen. 

dat. | | Danft. Jef. | ge: á Kriftil, X Veralð: |Kanda. | Rú Kim: | áafud: 

Zatína.| ftúl. | Grúba: 0 fúl. ftúl. | brefta. |ærúarl.lar faga.'{Eip. fr.(máls:fr.l tala. 

| bável| vel lágjætl.Jágjætl.| vel. |—,— lágiætl. |ágjætl. |ágjætl. |ígiætl. lágjætl. lágjætl. | 86. 

| lagbift túmfaftur tétt óður enn yfirbeyrflan byrjaði, enn var lengi fjúfur á undan. 

sl varð fjúfur fyrir byrjun a og fót fjúfur inn til móður fínnar í ReyBjavít. 

4. Steindór Gtepbánsfon. — | bável | fæmil. lágjætl.| vel | vef |—,— lágjætl.lágjætl.| bável | ágjætt. |ágjætl. lágiætl. | 19 

5. Guðmundur Bjarnafon. | vel |fæmil.|) vel = I = í — | bável | bável | bável lágjætt.| varð fjúfur. 

6. Arni Gíflafou. |bável| vel | bável| báved | vel |—,—| öl | bável | bável el |ágjætl. lágjætl. lágjætl. LT 78 

7. Jón Gigurbsfon. | bável.| vel | bável | bável| v | lágiætl. | bável | bável |ágjætl. lágjætl. vaks 78: 

8. Zaurus MT. Sobnfen. | vel |fæmil. |ágjætl.|' bável | vel |-—! bdvel“ |ágjætl.| bável |ágjætl. |ágjætl.lágjætl. | 77 

9, Finnur Þorfteinsfon. | vel | vel | vável | Ei { ir |, „ml * ad go | di lógitt lágjætl lági | 74 

10. Oddur $allgrímsfon. | bável | fæmil. | vel 
74 

11. Yragnús Gífiafon, vel | vel | bável | bável | vel = — | þável | bável vl. | bável lágjæti Í ásjæti “74 

12. Þórður Þorgrímsfon. | fæmil. | fæmil. |ágjætl.lágjætl.: vel | A ágjætl.| vef } vel lágjætl. |ágjætl.|dgjætl. | 78 

13. Bergur Haldórsfon. | vel ha vel | bável| vei | vel |—,— Jágjætl. Ibdvel | vel | vel lágjætl. |ágjætl. | 73 

14, Oddur Sveinsfon. | ve Í fæmil. | bável | vel | fæmil. |—,—| vel | bável | vel | bávdl ágjætl.| bável | 67 

15, Þotvaldur Baðvarsfon. — | varð fjúfur fyre enn yfirbeyrflan byrjaði. á 

16. Gnorti fTotðfjarð. | fæmil. | fæmil. | vel | vef | vel |—,— | fæmil. | bável vel | vel lágjætl.| bável | 62 

1. Jóhann Án. Beniðdictsfon. | var fjúfur fyrir og um uppleffrartímann og féft heimfaratleifi. 

2. fEirífur Jónsfon. | bável | vel lágjætl. lágjætl. | vel | vel lágjætl. |—,„—| bável lágjætl. lágjætl.|ágjætl. | 82 

3. Jónas Tborfteinfen. lágjætl.1 vel Jágjætl. |ágjæti. | vel 1 vel | bável | —,—| bável | bável lágjætl. |ágjætl. | 81 

4. Benidict Grondal, | bdvel | vel lágjætl. lágjætt. | bável| vel | bável |=„—| bávelldgjætl. lágjætl.| vel | 80 

| var leingi fjúfur um uppleftrartímann af augnveifi og lagbift því ei unbir próf. 

| bável | fæmil. ágæti. |ágjætl.| vel | vel | vel |—,—lágjætl.Jágjætl lágjætl.Jágjætl. | 79 

4 

5. Jón Huðdunn Blandabl. 

6 „ Bogi Tborarenfen. 

7, Benedict Rrtiftjánsfon. | bável | vel | bável bável | vel | vel | *bável |—,—| bável lágjætl láglætl | bável | 77 

8. Magnús Thorlacius. | bável | vel 1 bável | bável | bável | vel | vel |—,—| ve lágjætl ldgiætl.lágjætl. | 76 

9. Bjarn Pétursfon. ve vel | bável | bável | vel | bável | bável Sl — | bável| bável Jágjætl.Jágjætl. | | 76 

10. páll Bónsfon, | bável | fæmil. | bável | bável | vel | vel | bável |—,—! vel lágjætl.lágjætl.lágjætl. | 783 

11. Gunnlaugur Guttormsfon, | bável | vel | bável | bável | vel „vel | vel |—=,—| vel | vel lígjætl.|ágjætl | 78 

12. Stepbán Gubðnafon. | vef | vel | bável | vel | vel | vef | *vel l—,—| vel lágjætl.lágjætl.i bável | 71 

18. Jón Gnæbjarnsfon. | vel | vel | bável |bável | vel | vel | "vel |—,—| vel | bável lágjætl. | bável | 7L 

14. Gunnar $allgtímsfon. | Vel | fæmil.) bável | bável | vel | fæmil.| *bável |—,—| vel | bável lágjætl.| vel | 67 

15. Magnús Grímsfon. Í bável ; fæmil.| bável 1 vef | vel | vel a lágjætl. | bável| 64 

16, SriðriE Bjarnafon. | vel Í fæmil. 1 fæmil | vel Í fæmil. | vel | *vel ll vel Lfæmil.lágjætl.l bávell 60 

- 17. Guðmundur Æinarsfon. | fæmil. | fæmil. | laflegal vel Í fæmil.I vel l—,— |—,—| vel | vel láajætl.láajætl. | $4 

atbutagrein; Stjarnan (*) þýbir hér ad Grifta befir verið lefin í ftabinn fyrir Sebreftu, 
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(acius, fonut Þrófaftð allgrints Thotlariufar á Stafna: 

gili í Evafjarðar í fýflu.! 6. Magn. Grímsfon, fonut 

bónda Gríms Steinólfsfonar á Grímsfiabum í Bieyt: 

holtéðal Í Borgarfjarðar í fýflu. 7. StiðriE 5. Tborar: 

enfen, fonue Gtúbentö Bjarna Sv. Thotarenfens á Stóra: 

Ofi £ Mibfyrdi í Gúnavatnö fýlu, og. 8. Guðmundur 

Einatsfon, fonm Æinars Bjarnafonar, ráðámanité á Mæli: 

felli í Gfagafjarðar % fýlu 

" Shálfar almufgur veittu Otipteyfitwgldin. Í funtör fern 

var eptirfylgjandi Eftabeffjar lærifveinum Mr. 3. 8. 18.19,, 

og 21, eptir taðinni: hauftið 1842, {vo ad Mt. 3. 8. 19 

og 2í hafa notið þetta át beilltar símufgu.  Gsmuleiðið 

veittu Þau Steðrabeffjar lævifveinum-ðM. 1. 2. 3. 5. 6 og 

9 hálfa slmuféu hverjum, „en: eingir. Þefgara Íafður. notf, 

ven slmufðu frírf. ábut. =- éradanf hafa Gtiptóyfirvgldin Í 

ár, eptir géfnnm myndugleifa 22. Apr. 1819, veitt! eptir 

minni Beiðni þefðum lætífveinum ftirf til að borga þær 

bæfur, fem þeir Í vetur. gátu efti án verið: 

1. Þórði Tborgtimfen „ . =. 12 586 

4 Sóni Sónsfyni- ek 5 a BB — — 

8. Magnúfi Gíflafyni. . . . „ 8 = 20— 

"4. Magnúfi Grímsfyni = 2... 7 — 15— 

5. Bergi galbórsfypni . . . . . 6 — 62 

6. Þorvaldi Baðvarsfyni- .„ . „ 8— 63 — 

7. Gunnari Sallgrímsfyni =. . . 2 — 90— 

Er 30 af 82 Á 

Einð og tMgrg undanfari ár, allt frá árinn 1819. 

 befir þið fonúnglega Gtjórnarrád Sáffólang og enna lærðu 

ífóla þetta dt fendr. þær bæfur, fem vér þefum bebíð um 

anda fFólalærifveinum og eptirgéfið þeim Á part bóflaðu 

verðð, fem er effi lítill lertir. Gtólang Efnnari Hra Sveit: 

bjarn Ægilsfon hefir Þetta ár, tefift á hendur bófafsluna, 

ein8 og marg undanfarin ár. éraðaufi hefir nefnt Grjórn; 

attáð fendt bófafafni (Fólan þejsar bæfur: 

-Lalandes Qogatitþmer. 
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Ramus Frigonometrle, 

Rellners deffriptive Geometri. 

RottecEs. Merðenshiftorie 1— 4 Hefte. 

Ð. Ylallers Qogit, 

Baumgavten:= Crufius biblifde Theologie, 

Becers Verdenð iftorie. Framhald af því áður fenda, 

Rvopets naturhiftoriffe Tiðsffríft. Framhald. 

Siftoriff Tiðsffrife IN. 2. MI. 1. 

€laufens og óoblenbergs theologiffe Tíðaffrift Hans 

gang. 4841. 

Gcbartlings og Ængelstofts theol, Tiðaffr. Framhald, 

Univerfitetetð Warbog dr 1840. 

Wcademiffe Tidende. Framhald. 

Stephani thesuurus lingvæ græcæ Faso, 25, 26. 

Sabns banffe Mupiliærtropper Hl, 1, 2. 

Mrolberts Dialeftlericon Töe Sefte. 

Leugnids Gtamtavler, een Qevering. 

Brage 09 ki 1V, í. 2. 

Orion IV, 3. 

fErslevs Sorfatter í Qericon í og 2 Sefte, 

Mianfas ort, 2 over Sylland. 

Gtermies Beffrívelfe over. Kjobenh. ðje efte með 

Bilager. 

Det ftatiftffe Tabelværf. Ade Hefte. 

Buðgetet for 1841. 

Gcdjouws og Æfcþriðbts Afbildninger Me Hefte. 

Rafts Morffabólæfning fyrir iðát- Mi. 1—17 vanta 

Þó noffur Summer. 

Pétutsfons historia ecelestastioa Islandiæ. 

Bayefens Íaanbbog í de græfte Antiqviteter. 

Gammeg aandbog í ðe tommerffe Antiqviteter 

YMaðvigs Bemærtninger til þang Grammatif, 

Ciceronis orationes selectæ edid: Madvig. 

Gvenningfen Geometti. 

SMeð Þeföum nefndu Gófum vdtn og af Því báttnefuða 

Gtjórnarváí „fend bodsrit (Þrogtammata) margta {fóla, Gót: 





Gil tf, 9) 

Elutfuftuhibir, 

Befttaretabla 

Ulánuðdagur, Þriðjudagur. Yiðvifudagur, í 

fyrir Befðaftaba-ffóla, ffóla-árib 1842 — 1843, 

A 

Simtuðagur. Softudagur. £augarðagut. 

fs m. 8—9. 

Eb. Cátína Ed. 

xb. Griffa G. G. 

Eb. Latína. Ed. 

ob. isl. Gt. B. GB. 

Eb. Eatína. Ed. 

Mb Ð. Et B. 

Eb. Latina. Ed. 

Mb. ið Gt, BG. 

Eb. Lutína. Ed). 

Mi. Ð. Er. B. GB 

Eb, Latina, Ed. 

xNó. Eb, t. Gt. G.E. 

fm. 9—10. 

Gb. Gtiffa 6. EG. 

Mb. Latína. Ed. 

Eb. ÐD. Er. 3. 8. 

96. Ef t. Et. Ed, 

ól. t. Gt. B. 6. 

1 

Eb. og 9tb. 

Beralbar = (aga 

e. €. 

Eb. og Nb. 

Beralbar = (aga 

Eb. og Mb. 

Beralbar = (aga 

6: 

lb. og 9tb. 

Beralbar = faga 

6. G. 

f. m. 10—11. 

Eb. Rúmmfr, B. BG, 

9tb, Erla. 8. 3 

Gb. Btiffa. S. E. 

xb. Latina. Ed. 

Eb. Griffa. G. G. 

Mb. Latina. Ed. 

Eb. Griffa. 6. G. 

Mb. Latína. Ed 

Gó. Grífta. G.E. 

St, Eatína, Ed. 

Gó. Griffa. SG. 6. 

Mb. Latina. Ed. 

fm. 11—12. 

Eb. Erlærd, S.S. 

Sð El, e. er. Sd. 

„ Hól. 2. Gt. BG. 

Eb. Ærlærd. S.S. 

Mb. Grifta. G. G, 

Eb. Erla. 3. 3. 

6, Grifta. 6. E, 

Eb. Krlari, S. 3. 

Hó, Griffa. 8. G. 

G6. Erla. S.S. 

Mi. Grifta, SG. G. 

Eb. ærlærb. 3. 3 

%b, Grifta. 6, G, 

e. Mm 2—3. 

Eb. tftfr. B. GB. 

Mb. Erla, 3 3. 

Eb. Rúmmír. B. G. 

Mb, Erlærð, 3. Í. 

Gb. Himmfr. B. 6. | 

Mb. Trlætd. 8 | 

Eb, Rúmmífr. B. 6. 

MN. Erlætb, F. 3. 

6. Danffa. 8. E, 

Mb. Erla. S. 3, 

e. m. 3—4. 
— 1 — 

Gb. Ut. NR. 3. 3. 

xb. Danffa. B. BG. 

Eb. Hebrefta. 3. 3. 

Mb. Mitt. BG. 

Gb. Uff, MR. 3. 3. 

Sb. Danffa. B. G. 

Gó. Ut. MR. 3. 3. 

6. tftfr. B. G. 

Eb, $ebreffa. S 3, 

xb. Ai. B. G. 

e. m. £—5. 

Gó. t. Er. Sd, 

Vó, Kif, BG 

— „= 

G6.Ð.Et:3.3. 08 S.G. 

6. Ghl. 2. Et. Ed. 

„ Mt. Et 3. 6. 

Eb. tat. Et. Ed. 

gb, Kif. B. GB. 

A 

bér fyrir utan Fénnir Lector Þebreff málfræbi (Sebraifle Grammaticalia) þeim effiu í nebri bet 2 tíma hvstja vifu, 

Stgr: 5. 3. þýbir Lector Són Jónsfon. Sd, Dr. Gdevíng. S. Æ, Eínnara Gveinb. Ægilsfon, B. G. Eénnara Björn Gunnlaugs: 

£, Gt. þýbir: Latinffann fil. D. St. Danffann flil. (sl, St. íölenbfann ftil. LfEfr. Lanbaftipunatfræði (Geograpbi). Rlift. 

Seifníngalift. Rúmmfr. Súmmálöfræbi (Geométri). Telærð. lærbóm friflilegrar trúar. UEfE. 7, T. MrfEiríng Mýa = teftamentifind (Eregefe), 

{on. 

æb, þýbir Efribett. gb, Mebribet, YD, ÆÐ, efri hluta, en YiÐI, nebri hluta nebrabeffjar- 
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epar Wcabemiið og Kaupmannahafnar Saáffóla til ýmið= 

legs hátídarfalbð; fömuleitis Á Difpútatiur og ærlunarverf 

Sdffólanð Sótepar Acabemiið fyrir þá í þandfarandi Fénnflu 

át (Prælections Cataloger) og töblur um Það hverja vitn: 

iðburdi Þeir feingið hefðu í hverri lærðómógrein fyrir fig, 

fem í Oftóber 1841 höfðu lagt fig undir hið fyrfta opins 

bera lærðómópröf (Eramen Artíum) á nefndum áffóla, 

ti eru Eénnatarnir þínir famu, fem tseggja undan: 

favínna ára ffí'lur nefna, og hafa allir í mrg át vertíð 

Eénnarar ffóla vorð, og Eénnt þíð fama Þetta ár, fem und: 

anfarin dr, og eing margir tímar verið ætlaðir þeim, er“ 

feftrarstabla þefða ár8 GC glögglega fýnir. Mer hugfvæn: 

ift því effi ad hérvið jé fleiru að bæta enn því, hvað hver 

Eénnari férllagi efir yfirfarið með (fólalætifveinunum Þetta 

át og Ívetnig3 og læt eg fvarn fegja frá því fjálfann, 

eingog ea gjórt hefi í mínum undanfernu ffírflum. ; 

1) Leetor fón "fónsfon. - Eg hefi Eénnt; a) 

S% ÆftabeE lærdóm Ériftílegrar trúar og lagt til grund: 

vallar, eing og mórg undanfarin ár, Dr, Sogtmanns 

færbómsbóf, vegna Þefð eg Þeffi effi aðra hentugri (já 

Etóla ; ftirflu m. fyrir árið 1841—1842 bf, 11) og hefi 

s #) Marbeinees Lærcbog í briftelig Trio og Levnet fot 

tæntende Chriftne, -Rb. 1842 hefi eg lejibs vrbib og var víð ab 

einflafir menn hafi Galbið bana hentuga til ab Teggja til grunbvallar 

í Eénningu Ertflilegrar trúar í lærðum féólun. Kitiiblabfing ota 

„or tæntende Ebriftner, fýnir ab bófin er efti upprunalega tit 

þefg. gjarb, helbur ætlub til ab vera uppbyggingar bók lift og Dr. 

Uiypnfters Sugleiðingar, þó obruvifi fé legubs em ab nefnd bóf 

fé hentug ab Teggjaft tíl grundvallar í Íærbum jólum, er efi mín 

trú, Eg held mér Hl þíð fornfyebna: cgvi bene distingvit 

bene docet*, en þab verður ab ftiljaft meb grano salis; más 

fmugleg funburliban lærbóma, er leibinleg og allann anba brepattbi, 

eing og hib gagnflæba leibir inní þofu. 
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yfirfarið: Benni $ 105 bófína úr. Ew þareð timi varð af, 

gángð yfirfót eg og útliftaði fomu bófar HS. 47 og 48; þó 

bætti eg efti miflu við það, fem ftendut í $ 47, allt til: 

5tu {fíríngargr., en var efs lángorðari um hitt; þó efti 

eginlega um annað enn Það fem brepið er á í 5tu ffíríngs 

argreininni, en hinar. eptirfylgjandi ffirtngargr, tóf eg. þar 

innt, og eing $ 48, fem eg effi útliftaði útaf fyrir fig3 

tíminn leifi það efti heldur. — Safubatriði fálarfræbinnar 

yfirför“ eg, fem $ 47 fftg. 5. géfur tilefni til; en ab eg 

hafi mátt yfirfara hana ftuttlega má nærri géta. S tilliti 

„til niðurrgtunar fylgði eg helft Dr. Wiynfters fálarfvæði, 

táðfærði mig þó víða víð Dr. Gibberns helli fíðara part 

Gálarfræba hang og lífa við Dr. Martenfen Grunbriðs 

til Moralphilofophiens Gyfitem,  férdetlið hvað viljan 

fertir. að er audffilið að eg muni efti hafa farið lángt 

hér í, því það hefði verið á óréttum ftað, og eg Ílflega:“ 

effí heldur maður tíl þefs. — Einúngíð ætlaði eg til, að 

Þetta ffyldi gera mer auðveldara að útlifta að vefti Forte 

anda 2.fap. Sogtmanns lærðómsbófar, ef Guð lætur mig 

lifa  fvo' leingi, og mér verður -þefs-auðid,. b) R. £Teð: 

tabetE hefi eg yfirfarið og útliftad Sogtmenns lærtómó: 

bófar íta fap. og 2r fap. Áða attiði. Fáeina tíma, fem 

mér urðu afgángð, Íhagnýtti eg til að, yfirfara á Mój, b. 

Á fap. frá 14 v. fap. út: 2 e) % fr. T. hefi eg í Æfta: 

beEE þetta ffðla:dr útlagt og útliftad Páls ÞMoftula bréf 

tit. Mómverja. dd) % debreftu hefi eg famuleibið Í Æfras 

beE lefið og útlagt 23—40 tap. 1 bófar Mólið, að þeim 

Eapítulum undantefnum, fem effi er ætlað til að lefnir féu 

í {fólannm, e) efi eg, einð og undanfarin át, leiðrétt 

1finni Í vifu allra ÆftibæFínga banffu ftíla, og hjá ab: 

um Ívgtjum lævifveini anvann Dag. vifunnar, en mebffnns 

nn tt 
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ari minn ra Sveinbjarn Ægilsfon hefir leiðrétt þing 

belmingfing banffu ftíla. - tílöefnin (Æhemata) vóru allt 

framm ab Rólum á télendffu og Ýmiðlegð innihaldi; en 

eptit Sólin á láttu, tefín úr Gíceronið bóf de amicitia, 

Eínufinni eptir miðjan vetur, þann bag, fem eg átti að 

lagfæra allra Efrabeffjar banffu fHla, fetti eg Þeim fyrir, € 

ftað fillefnið ,  fþursmál guðfræðum  viðfomandi (eins og Í 

merg ár einþvgrn tíma á þvgrju ári hefi gjart) til ffrif: 

legrar úrlaufnar á dsníffu, og vat Þeim þartil ætluð 14 

allt að 2 Eluffuftundum. Ég far fjálfur yfir Þeim á meb: 

an Þeir fvgruðu fpurömdlinu og tóf fíðan {vor Þeirra heim 

með mér. í 

S% „lín Þefðn hefi eg hagab mér á lífan hátt fem eg 

áður í ffírflum mínum hefi umgétid, férdeilið í fFírflu m. 

ár 1841 —42 blf, 11 og 12. 

Séradauf hefi eg, á Þeim tíma fem lætifveinunum og 

mér vóru hentugaftir, yfirfarið með Qur eðrabeffjar læti: 

fseinum, Bóni HM. Blandal og Byrni Þétursfyni, Lind: 

bergs bofuðattiðdi hebreftrar málfræði (Savedtræffene 

af den hebr, Grammatif) QZfvar Í vifu, en Þegar búinn 

var Fabli og Fabli, upprifjaði eg fama fyrir þínum beffjars 

íng lærifveinum, er Þejði málfræði hafðu Í fyrta yfirfarið. 

Annar þeirta fem fyrft: byrjaði Í vetur, lá um hríð fjúfur, 

bvgrðvegna eg fvo lítið-gat yfirfarið í 1 Mófið. bófar 4a 

fapítula, 

2)--Dr. Scheving. Eptir bab, að eg (fólas árið 

1842— 43 bafbí látið fTeðrabeEFjar lærifveina yfirfara, epts 

ív Yfadvigs lat. málfræði, hinar latinffu nafna og: fagna 

Greytíngar áfamt enu helfta þarab lútanda, lag eg fyrft 5 

fyrftu bæfur af Cæfars bello gallico og fíðan 3 fyrftu 

bæfur af Vírgils FEneis, og lagfærði tvijvar í vifu late 
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tuffa fita Þeirra 12 lætifveina, er fettuft eftir t beffinn 

í hauft er“ var. Með þeim í fEftabetE yfirfót eg all Ci- 

ceros ollicia ug báðar bæfur fenbibrefa áotatiusat, 

Arte poetica (fáldu) meðtaldri. Af því fáeinir tímar 

urðu afgángð eptir Það eg var búinn með það, fem vant 

er „að efa í tattnffum tithafundum í Efrabelf, vfirfór eg 

ftuttlega þau Metta (lag), fem Foma fyrit í þeim Öðum 

(Obfvæðum) $oratiusar, fem lefnar eru í ffólanum.
 Lafð; 

ihg hefi eg, ein8 og að undanfarnu, lagfært lattnffa ftíla 

Efrabeffjar lætifveina tvifvar Í vifu. 

8) -Génnari Gveinbjorn Ægilsfon. - Gfóla: 

árið 1842 — 3 lét eg Sebrabeffjar Lærilveina fyrft lefa 

upp Hinar gtiffu nafna og fagna Greytíngar, einð og eg 

hefi fyri gjart.  Mareð tíminn efir effi leyft mer að 

gegnumgánga férílagi  orðamyndaniv - eða orðaffípan í þefðu 

máli, þá hefi eg látið mér tægja að Benda til þefð belfta 

af Þefðhattar, 
tætifæri hefir boðift til þeg í þeim 

titþafundum, fem Í þúgrt finn hafa verið lefnir. — Með: 

fram hefi eg ffundum bendt til orðaleiðingar (quantitas) 

 að:því leiti fem  Íljóðgreinir (accentus) og Íljóðfetning 

geta til fagt. Þannig yfirfór- eg með Þefðum Beft Ge: 

nófóns attabasis frá byrjun Gra fap. í Áða bóf og út Þá 

8. fap., fem eptir voru af bókinni, og fvo út alla 5tu 

bóf, fem etu 10 fap., eptir eim fapítula ffiptum fem 

eru í útgáfu E. . Veifa, Leipð. 1828. Þá fáu Daga 

fem eptir voru, „Þá lofið var hinni 5tu bóf, lét eg Læri: 

fveina yfirfara Það merfilegafta um Íínar gtiffu malyffur, 

otðaleiðingar, Dljóðsgreinir og Hljódbreyttngar, eptir Kanges 

otiffu Drðafræði. Eg befi, eing og vant el, lagfært einu 

finni t vii lattnffa ftíla þeirra 12 Lærilveina, fem ett 

nft efftiv € Deffinn í ant eð var 

“ 

nan 
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Með Efrabeffjar Qærifveinum yfirfór eg fyrir Sólin 

Lúsians „Bión Þrasin" (nanna foluna) og „ðaliea“" 

(fiffimanninn), en eptir Þrettánda 2itu og 22 bóf Oz 

dy(seifsðrípu, og. af því þá var —noóffurr tími af 

gángð, þá láfu Lætifveinar allan Lúsians Timon,. og 

hlýddi eg Þeim yflt hann á þvgrjum degi jafnóðt, og fpurði 

bvarn einn tálírið út úr.  % ffáldmælunum logðu Læri: 

fveinarnir fig eptir að frambera verfin eptir réttum brag: 

liðum, og leiðrétti -eg Í leftrinum það fem eg hélðt þarf 

á vera. En af Því Þefði tillagn mín varð heldur á 

ftangli, þá lag eg Þeim fyrir í moffuta morgna fáeinar at: 

hugafembir þar að lútandi, með æfingardæmum tefnum úr 

Homeri Odyssea, Ýelft þeim 2 bófum, fem vi láfum 

í vetur, og fáeinum úr Mas. % banffum fFáldffap láfu 

Qærifveinar Rabbetts Læfebog 1, 266 — 293, vg Í ú: 

Gundnum fil, blf. 458— 471 og 502—514.  Danffa {tila 

hefi eg leiðrést hjá ðrum hvarjum SI Lerifveini 

einufinni í vifu. 

Af Beraldarfsgunni vfirfóru Qærifveinar Í báðum beff. 

jum Gsqu Pottúgalsmanna, Spánverja og Þjóðverja, 

fem og gumlu- Egguna fram að Dómverffu Keifurunum, 

alít eptir „Bofoðs almindelig Verdensbhiftorie í Uðtog, 

Tde vg Sbe Oplag“. 

4) Sénnari Bjarn Gunnlaugsfon. Eg hefi 

Þetta ffólasát Eénnt í ffólanum og yfirfarið: 1. í Landa: 

ffípunarfræði eptir Riife Í báðum beffjum famfvæmt Left, 

tartablunni vífin: Gpán, StafEland, Malland, Ungara: 

land, GritEland, Erorðurálfu, Tyrtland, Mufturálfu 

yfir hafud, fvo DanmearE og fTorveg. Aðferdina hafði 

eg ena famu fen undanfarinn dr. 2. já Efrabeffingum 

vfivfót eg Súmmálöfræbina (Gcomettin),- fem eptir gtiffa 



14 

nafni fínu beitir Sarðmæling. Par Í fylgdi eg Urfins 

færðómsbóf, og brúfaði fómu aðferð fem undanfarin ár. 

8. % Meðtabeff Fénndi-eg talnalift, og: fylgði þar í Ur: 

féns. veifntugð bóf. Mad gérdi eg með því, að *lætifveins 

arnir æfðu fig Í að. reifna út dæmin fem í bófinni ftanda, 

fumir á: toblunni til ffipta, en. hinir í færum fínum. 

Mannig yfirfðrum við þær 4 veifningð í tegundir Í heilu og 

brotnu, vibfénndum vg óviðffindum telum, famt þriggja 

fíðareglu í heilum talum og brotnum, einnin sfuga Þriggja 

líðareglu og rétta famfetta  þrítiðu. 4. Vfirfór eg með 

lævífveinunum í Oeðrabeft í RabbefEs leftrarbóf 2ru bindi, 

s$olbergs hei:ufpefilegu fmaáðýraveiði, Sneðorphs alþýðu, 

RabbelEs almennfnggvilja, Vivets Datum in blanco, 

QÖluffens gullbós, Toðes fjóherforingja, Gtotflets- ljóða: 

bréf undir. nafni ilippn Drottnfngar til ÆiríEs fóngg, 

únds Ljóðabréf undir nafni Cbriftínar Vlfelda, Lieben: 

Bergs ljóðabréf undir nafni YMaldemars  annarð, og 

Stímanns ljóðabréf til fonar fín8.  Loffind hefi eg lag: 

fætt ftíla þá ena fm, og uppá fama máta fernt þing: 

að til. 

—- 
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